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PRAEFATIO 

Codiees manuseriptos, qui Simplieii in libros Aristotelis de Anima 

eommentaria aut integra aut partem continent, Adolfus 'Torstrik in 

bibliothecis Italiae Galliae Hispaniae Britanniae duodecim omnino in- 

spexit. Sunt autem hi: 

I LaunEwrIANUS 85,21 forma maxima, chartaceus, saeculi XIII aut A 

XIV, optime seriptus. initium prooemii (p. 1. 2) in hoc libro, ut in re- 

liquis praeter tres, quos infra dicam, omnibus deest. charta multis locis 

atramento exesa postea allitis seidulis resarta est, in quibus quae de- 

perierant rescripta sunt. exitum totius operis neque hie codex neque 

ullus alius, quem novimus, integrum tradit. hie liber totus eollatus et 

leetionis diserepantia ubique a me adnotata est. scripturas primariam 

et eorrecetam siglis A' et A? distinxi. 

II Nrarorrrawus III D 10, forma maxima, chartaeeus, saeeuli XIV. L 

praeter alia fragmenta partes quasdam horum eommentariorum continet. 

collata sunt aliqua p. 280 307 310—313 317—320. laeunae, quae passim 

oeeurrunt, eum iis, quae in eodice A sunt redintegrata, ita eongruunt, ut 

ex illo fonte memoriam huius libri fluxisse necessario existimandum sit. 

III EsrEwsis Mutinensis III F 4, forma maxima, chartaeeus, saeeuli XV. R 

eollati sunt nonnulli loci p. 317 319 320 323—329, in quibus maximus 

eum codiee L consensus, usus paene nullus apparet. 

IV Mancrasus 222, forma maxima, membraneus, saeculi XV. insunt B 

Simplieii eommentaria in Aristotelis de Caelo et de Anima libros. collata 

sunt quae p. 39—25 leguntur, alia (p. 85b—91 324—329) passim inspecta. 

eum codiee L maxime consentit, ad verba scriptoris vel restituenda vel 

complenda exigui momenti est. 

V Mancrawus Cl. IV eod. 19, forma maxima, chartaceus, saeeuli XV, 

ex Laurentiano, ut ait Torstrik, descriptus. 
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VI. VII Αμβκοβιάνυβ A 40 inf. et Awxsnosraus ἃ 185 sup., forma 

maxima, ehartaeei, saeculi XV. uterque eum Aldina prorsus consentit. 

Aa VIII AusnosriNvs E 118 sup., forma maxima, chartaeeus. Aristotelis 

de Anima libros eum exigua parte horum eommentariorum et Sophoniae 

paraphrasi eontinet. prooemium Simplieii integrum exhibet, a duabus 

manibus seriptum: amisso enim uno folio quae interierant novo folio 

inserto ab altera manu multo minoribus litteris adseripta sunt, ut dimi- 

dium modo prioris paginae eompleatur. prior manus, quae eadem 

Aristotelis verba et reliqua quae sunt Simplicii eonseripsit, saeeuli XV 

ineuntis esse videtur. praeter prooemium duae modo eommentariorum 

partieulae (p. 6,18 — 7,13 ἀναγχαία et prologus libri II. p. 81 — 82,12) 

insunt, quibus singula scholia partim eadem partim paulo recentiore 

manu scripta aut media interposita aut subieeta sunt. in exitu libri III 

tria discerni possunt commentaria, quae tamen ad Simplieium nihil pertinent. 

eollatum est prooemium usque ad p. 4, 32 et reliqua, quae supra dixi. — 

C ex hoe libro initium prooemii in Ambrosianum J 4 (C), exemplum 

editionis Aldinae, ab Oetaviano Ferrario, ut Ceriani vir doctissimus 

arbitratur, transeriptum est. 

M IX Oxowrwsis Colleg. Nov. 248, forma maxima, chartaceus, sae- 

euli XVI, mendose seriptus. discrepantia lectionis cum eodd. B et Rh 

iisque, qui infra dieentur, P et V plerumque congruit. passim exeussus 

est p. 5 6 80—84 325—329. í 

H X Banoccnwus 10 quadratus, ehartaceus, saeeuli XVI. ex quo 

pauea eollata sunt (p. 193 sq.), sed haee ipsa librarii neglegentiam satis 

aperte ostendunt. epilogum ex Sophoniae de anima paraphrasi inedita 

deseriptum infra in Supplemento II subieiemus. 

D XI Marnrressis Biblioth. Nat. 54, quadratus, bombycinus, saeeuli XIV, 

foliorum 222. prooemium totum et commentaria usque ad p. 31,19 

eontinet. paulo longius quam reliqui, quos eognovimus, libri a Lau- 

rentiano discedit et nonnunquam meliorem leetionem exhibet. prooemii 

p. 1.2 Iriarte in eatalogo suo deseripsit, reliqua omnia eollata sunt. 

XII Marnrrewsrs Biblioth. Nat. 35, forma maxima, chartaceus, sae- 

euli XVI, foliorum 82, ex eodiee D descriptus, quoeum plane congruit. 

Ad hos libros a Torstrikio investigatos duo accedunt: 

V XIII Vrxposoxzxsis phil. gr. 97, forma maxima, chartaceus, saeeuli XV 

aut XVI, foliorum 140. duae in hoe manus diseernuntur, quarum altera 

primum librum totum, initium seeundi et tertium praeter dimidiam paginam, 

quae ipsum initium libri eontinet, altera reliquam partem seeundi et initium 
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tertii seripsit. collata sunt nonnulla a Meklero viro doctissimo Vindo- 

bonensi p. 80, 2— 83,20 316,15 — 329 extr. 

XIV AucusrANus (Monacensis) 417, forma maxima, chartaceus, P 

saeeuli XV vel potius XVI. Simplieii commentariis in extremis quatuor 

foliis (1957 — 198") subieeta est Alexandri Aphrodisiensis à» τῷ περὶ 

ψυχῆς δευτέρῳ περὶ νοῦ xav! ᾿Αριστοτέλην commentatio. incipit νοῦς ἐστι xac 

᾿Αριστοτέλην τριττός (ΞΞ Alex. de anima ed. Ald. f. 145* 7), excerpta sunt 

eapita περὶ νοῦ, περὶ τοῦ ἐν ἕξει νοῦ, περὶ τοῦ ποιητιχοῦ νοῦ. contuli Simplieii 

prooemii quantum habet (Ὁ. 5---6) et exitum totius operis p. 316, 15 — 

329, 34, alia nonnulla ex seeundo et tertio libro passim inspexi. 

Horum librorum in iis, quae a Laurentiano differunt, summus et inter 

se et eum eodd. BMR consensus apparet. 

XV. Postremo editio Aldina, quam Franciseus Asulanus a. 1521 a 

epistula ad Alexandrum Campegium Bononiae episeopum designatum 

praemissa Venetiis edidit, ipsa quoque libri manuseripti loeum tenet; 

euius diserepantiam omnem praeter ea quae p. 3 dixi vitia perpetuo 

adnotavi. 

'TaaNsLATIONES ἃ Torstrikio hae eommemorantur 

I Simplicii commentarii in libros de Anima. quos Ioannes Faseolus 

Patavinus ez Graecis Latinos fecil. Venetiis apud Octavianum Scotum 1543. 

initium speeiminis gratia a Torstrikio descriptum in Supplemento III ex- 

hibui. ipse Faseoli exemplum non vidi. 

II Commentaria Simplicii Profundissimi, et acutissimi Philosophi in 

treis libros de Anima . . . Evangelista lungo Asulano interprete. 

Venetiis apud. Hieronymum Scotum 1553 [in p. extr. 1554, iterata a. 1564. 

1587]. initium prooemii eum recentior interpres in Graeco exemplari non 

inveniret, ex priore illa translatione descripsit. in exitu commentariorum 

utraque translatio easdem quas Graeea exempla laeunas habet. 

ΠῚ In Ambrosiano D 465 inf. fase. 12 prooemium inest a Mieh. 

Sophiano translatum (v. Supplementum IV). 

Omnium librorum, quos supra dixi, et praestantissimus et antiquissimus 

est Laurentianus A. quod autem Torstrik olim iudieavit ex hoe reliquos 

ommes originem trahere, in eo ipse non perstitit, qui in Commentariis 

suis quaestione posita, utrum codex D ex ipso A an ex alio eiusdem 

originis libro deseriptus sit, hoe veri similius esse existimet. ne- 

que illud verum est, quod idem pro eerto dicit, exemplum Aldinum ad 

verbum ex Laurentiano transcriptum esse. nam, ut alia praetermittam, 
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extant profeeto loei (v. p. 108,14.15 180,12— 15 214,4.5 261,32.33 

218, 11. 18. 19 all.), ubi eod. A librario per homoeoteleuta deeepto orationis 

membra omittit, quae Aldina exhibet integra. at fatendum sane est in | 

universum tantum inter eodieem A et Aldinam eum in ceteris omnibus 

partibus tum in exitu lectionis eonsensum esse, ut, nisi quis utrumque 

librum aecurate perlustraverit, faeile in Torstrikii opinionem addueatur. 

Atque idem fere de reliquis praeter D et A^ libris manuseriptis di- 

eendum est; qui sive ex ipso Α sive ex alio exemplari eius simillimo 

dedueti putantur', omnes certe, si laeunas et librariorum menda exeipias, 

ad Laurentiani leetionem prope aecedunt; et quamquam interdum levi- 

oribus quibusdam, quae faeile possint corrigi, Laurentiani vitiis earent, 

universi tamen tam exiguam ad verba emendanda utilitatem habent, ut 

totum aliquem ex his eum eodiee A conferre supervacaneum visum sit. 

quatenus autem collati sunt, omnem eorum diversitatem exceptis iis 

modo leetionibus, quas sub contextu adnotavi?, in Supplementis apponam. 

Seriptum Marienburgo 

Kal. Jan. MDCCCLXXXII MicnuagL Havpuck 

! Utrum verum sit, neque ex iis, quae de codicibus comperta habeo, satis diiudicari 

potest, neque magni momenti videtur res esse. de Augustano quoque, quem unum in 

manibus habui, dubito: quos enim locos A omittit, Aldina habet, hi praeter unum 

(p. 180, 12—15) omnes in eo libro inveniuntur; ex quo recte colligas aliam eius originem 

esse: rursus si quasdam lacunas in exitu libri tertii relietas (v. quae supra de eod. L dixi) 

cum loeis in cod. A redintegratis comparamus, paene necessario eo addueimur, ut Au- 

gustanum ex hoe descriptum esse putemus. fortasse liber ille, unde P fluxit, in fine ex 

Laurentiano completus erat; aut ex hoc ipso ortus, quae in eo desunt, aliunde in margine 

adseripta habebat. 

? Codieis Augustani, quem libro paene confecto inspexi, in adnotatione critica 

rationem habere non potui. 



SUPPLEMENTA 

I. 

Adnotationis eriticae appendix. 

Collati p. 3— 1,13 BDP et (exeeptis p. 4,32 — 6,16) A*, deinceps BD, 
passim inspeetus M. 

p. 9, 1 xoi (ante οὐ) om. D || 9 τὸ (ante νοητόν) om. BM || ὑπὲρ μιᾶς BMP. || 1 κατὰ 
τὰ φυσιχὰ M || S τὸν piv — τὸν δὲ BMP || 9. 10 ὅρος οὐσιώδης ΑΔ) || 10. 11 ἐστὶν εἶδος 

AaD || 11 αὗται Aa || 12 ἐνάτῳ As || 12. 19 ἀχροάσεως εἴρηται A3BMP || 18 ὡς τὰ] 

αὐτὰ ΑΔ || 14 εἰ περὶ] ὑπερὶ MP || 15 τὰ μετὰ MP || 20. 21 ἀποχλίνειν BM || 21 ἐχφήναι 

MP! || 22 καὶ] ὁ MP || αὐτὸ om. BP || δὲ AaD || 23 προσχειμένοις D. || 24 τῶν φυσιχῶν D || 
26 μόνων τῶν φυσικῶν AsD || 27 οὖν om. D || 29 αὐτῆς] αὐτῷ As || 30 ei] ἡ P || 

33 προσέχειν ΑΔ) || p. 4, ὃ πρὸς σώματα ΒΡ || 4 μενούσης χαϑ᾽ ἑαυτήν Aa || κυχλιχῆς BP || 

6 ἐλήξεων P || T τι] ὅτι D. || τὸν] τὰ Ὁ || 9 τιϑέμενον corr. P. || 12 ψυχῆς om. P || 19 ὑπὸ -- 

χινεῖται om. ΑΔ || 20 πλεῖον P || δὲ (ante πως) om. DP || ἧδε om. D || 21 ἐπεὶ δὲ D || 

22 χατ᾽ αὐτὸν] χαὶ ταὐτὸν AaD || 23 ob τὸ] οὕτω P || 24 ζῶον δὲ Aa || 29 xal τὸ ὡς --- 

30 χρωμένου om. BP: in marg. add. As || 30 ἡ ἐντελέχεια D: ἐντελέχειαν BP || 31 γὰρ 

om. AaD || 33 πρῶτον --- πάσαις om. BD || ϑνητῶν om. D || post ψυχαῖς add. τῶν 9vr- 
τῶν D || 35 χαὶ om. BD || ἀποδίδωσιν ΒΡ || 36 ὑπάρχον om. D || ϑεωρεῖν Ρ || p. 9,4 νοή- 
σεως] δεήσεως D || 14 νόμιμον D. || 17 χωριστικῇ B || 18 ἀφισταμένην B || 19 μὲν om. D || 

28 περὶ Ψυχῆς om. Β || 29 ἀόριστον B || 32 ἐν om. D || 33 ζῴω om. B || 40 ὑποβαίνουσαν) 

ὑπολαμβάνουσαν P || p. 6,2 συναιρούμενα P || 4 παραβολὴν P || 9 ἀφισταμένη D || τῆς 
om. D || μετὰ τῆς — 6 προβολὴ om. P || τὸ --- 6 εἰς om. B || 7 ὅτε] ὥστε D || 11 γίνεταί 

τε P || 12 κατὰ τὸν] xac αὐτὸν P || 14 οὐχ εἰλικρινῶς BD || 16 xci (ante ὑπὸ) om. D || 
ἐναργέστερα BDP || ἐχπεφάμενα D || 11 ἤδη — ἐχώμεϑα om. Aa || ἐχόμεϑα P || 18 post 

εἴδησιν add. εἶναι ΑΔ) ||| 19 ὁρίζει πραγματείας ΑΔ) || 21 ante τὸ add. εἰς D || 22 &x- 
φαῖον MP || 24 ταύτην γὰρ Aa || 26 ἀντιλαμβανόμεναι οὐσίας AD || 28 τίμιον (post. καλὸν) 

om. MP || 29 ἐραστὸν] ópaczóv P || 32 εἶναι om. AaD || post ϑεωρίαν add. εἶναι AaD || 

p. 7,1 7, — εἶναι om. A2 || ἀχριβεστέρα om. D || 2 διὰ γὰρ τὴν BP || αὐτῶν] αὐτῆς As || 
ὃ ἀπολειπομένην D || ἣ — 4 ἀστρονομία om. ΑΔ) || 14 defieit A» || 19 xai ἀχριβῆ zapé- 

χεται D || 22 πρὸς ἑαυτὸν D || 30 δὲ] yàp D || 32 αὑτὴν piv] αὑτὴ D || p. 89 2 ὡς om. D ll 

3 τε] τότε D || 7 μέσον B || 11 ῥᾶον D || 13 ἐπιστημονικήν B. || 16 τῶν ζώων τὰ φυσιχά 

BD || 25 διὰ τούτων ἐχτίϑεται D || p. 9,3 τὰ τῇ φύσει D. || 10 ὡς ἡ] ὅση D || 11 καὶ -- 

12 πραχτιχή om. Β || 12. ἄλλοις] ἀνῖοις D. || 15 καὶ om. BD || 18 συντείνων] τὸ συντεῖνον D || 

19 πρῶτον μὲν τὸ δύσληπτον D || 21 ἐπειδὴ D || ἡ om. D || 24 ἐπὶ] & B || τῶν] τῆς D || 

26 τῶν (ante διαφορῶν) om. B. || 32 ἐφ᾽ ὅσα D || ἁπάντων om. B || 33 ἡ om. D || 35 ἐπεὶ --- 
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36 ὡσαύτως post ἐπιστήμη (94) transponit D || 37 πολλὴ D || p. 10, 5 δοκεῖ τοῦ προειρη- 
μένου D || 9 ὁρισμός D || 25 ὁποῖον om. B. || 33. 94 εἰπόντες σωμάτων D || 35 φάμενος D || 

p. 11, 9 εἰδοποιουμένων D || 10 τοῦ ᾿Αριστοτέλους D || 22 χαϑ’ αὑτήν ἐστι D || 32 γὰρ ἡ δὲ 

ἀμφοῖν D || p. 19,1 ἅπασα ἣ ψυχὴ BD || 12. 13. εἶδος καὶ τοῦτο B || 15 ἔχοιεν D || 19 ἡ 

(post οἷον) om. D || 20 αἱ om. B || 21 post γὰρ add. αἱ B || post ἀνϑρώπειαι add. εἰ D || 

24 δὲ om. BD || 25 καὶ γὰρ D || 29 γὰρ om. B || 30 τοῦ ἀνθρώπου D || περισχοπεῖν D || 

32 «ai (ante ἐπὶ) om. D. || 34 περὶ τῶν] τε τὸν D. || 36 εὑρεῖν D || p. 13, 1 δὲ] τε D || 6 ϑεοῦ 

om. B || 10 δὲ] yàp B || ἤτοι] ἤτι D: ἢ B || ἔσται D || 13 ante eic add. xai D || 15 bge- 

στὸς B || 16 ἱππείου BD || 19 post μὲν add. μὴ B [1]. ὑφεστὸς B. || 21 καὶ et «t ἄλλο κοινὸν D || 

96 πρότερον om. B: πότερον D || 28 τῶν ἀνϑρώπων B || p. 14, 1 λόγους BD || τὰ δὲ D || 

3 ἐφήχει D. || δ᾽ om. B |] 5 ἀχηδϑὲς D || 8. 9 πολλὴ D || 11 ἢ τὸ ὅλως D. || 28 ἐξέφηνε B || 

392 οὐσίας B || ἀκουστέον om. B || 36 ἐπειδὴ — θ΄ αἴτιον om. B || p. 15,1 αὐτῷ om. D || 

2 ante γινώσχεται add. αὐτὸ D || ὅ ἐξ ἑαυτῶν D || 1 δὴ] xai D ]| 11 οὐχὶ] οὐχ ἡ D || 

13 ἡ ἀρχὴ D || 15 ὑπογραφικῶν B || 28 ob — 90 αὐτῇ om. B || 90 ὡς om. D || p. 16,4 δὲ 

xm εἰ D. || 6 μήτε ἐνέργειαι D || 1 χωριστῶν D || ἀξίωμα δὲ om. in lace. D || 8 εἶναι --- 

ἐνεργείας om. in lae. D || 18 ἔσχατοι D || 11 post τὴν add. τῆς διαιρέσεως B || 20 post 

ἐλάττονα add. πρότασιν D || 29 περὶ om. D || 36 τήν τε φαντασίαν D || p. 17, 2 φαντασία 

πᾶσα D || V μεριστῶς] ἀμερίστως D || ὅπερ] ὅπως Β || 14 τις om. D. || 24 ἔχειν ἐνεργείας D Il 

πρότερον — 28 χωριστάς om. D || 29 φασίν b || 32 post ὀφθαλμὸς add. φασίν D || 99 ὅλου 

σώματος D || 94 ἴδιον αὐτοῦ μὲν D || p. 18, 5 post στιγμὴν add. οὐ μὴν D || ye om. BD || 

11 τὸ (ante τῆς) om. B || 20 περὶ] τε D || 21 αὐτῇ] αὐτῆς B: αὐταῖς D || 31 οὐδὲ D || 

post νοήσεις add. κινήσεις D || 92 τῷ σώματι χρῶνται D || 33 ante κατὰ add. ἢ D || 

p. 19, 3 post ἀλλὰ add. καὶ D. || V κίνησιν om. B || 8 post ὀργῶντος add. ἐπειδὴ τὸ ἑχάστου 

ὃν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ αἴτιον B || κατοχῆς] χαταστολῆς D j| 9 ὧν D ]| 10 τὸ τέλος D || 

15 τὴν δὲ — ζωὴν μόνην D. || 16 ἀναδέχεσϑαι D || post εἰ add. xai D || 18 αὑτὴν ῥίψασα B || 

20 μὴ om. D || 26 ante τῆς add. ἐκ B || 32 σώματος BD || 34 ἀπαιδεύτων D || ἀκινήτων 

τούτων D || 35 συμβαινόντων ἐνίοτε D || p. 20,2 ποτὲ δὲ D || 6 δειχνύντος B! || 19 τῆς 

ζωῆς B || 16 περικάρδιον D || 19. 21 περιχαρδίου D j| 23 τὸ ópydvov om. D || 24 post ὑπὸ : 

add. δὲ B || 32 μὲν] δὲ D || p. 21, 1 εἰς τὴν om. D || 6 πολλαὶ B. j| 1 ἰδίως om. B: ἰδία D || 

15 αὐτό om. D || 117 τὴν ἀχώριστον om. B || 20 εἴωϑε λέγειν B. || 22 τι τε B. |j 21 λέγων post ὕλης 

96 transponit B || 30 τῆς διαιρέσεως om. B || 32 τὸν] τῷ D || 33 post 6 δὲ add. τὸ εἶδος D || 

τοῦτον εἶναι B || 95 ὁ φιλόσοφος BD || p. 32,1 δὲ om. D || ὃ ὁρᾶν] εἰ xoi τοιαδί B || 

9 δὴ] δὲ BD || 10 ἐχχρίνει D || 12 ante δοκεῖ add. εἶτα D || δὲ om. BD || 14 τῶν 

λόγων D' || 15 τῶν (ante μὲν) om. B ]| 16 oiov D |j 18 κατὰ συμβεβηχότων D j| 19 ὡς 

(ante οὐσιῶν) om. D || 30 ταῦτα B j| p. 28,4 τῷ] τε D || 11 κεχωρισμένος D || 19. χεχω- 

ρισμένον D || 23 ἐπιτήδειον D || ye om. D [| 24 δῆλον D || 26 δύνασϑαι D || 90 περιχαρ- 

δίου D || p. 949 5 μεγάλως D || 1 ἀποβλέποντες D || 12.18 χατ᾽ αὐτὰ D || 15 δυσὶ BD ll 

16 δοχεῖ om. D || 19 ϑεωρεῖν B || 22 ante τῶν add. ἡ D || 25 πρῶτον BD || 28 ante 

ἔνδοϑεν add. καὶ D || τὸ κινεῖσϑαι B | 29 ὡς om. D || 33 ἣν] ἡ D || 34 οὖν om. BD || 

χαὶ αὐτὸς τὴν Ψυχὴν B || p. 25,2 δὲ] γὰρ BD || ὁ ante ob add. ὡς B || τ. ὃ αὐτῶν xa- 

τάρχειν D || 25 τι] τε Ὁ || 29 τὸ (post σχήμασι) om. D || 31 ὑποτιϑεμένης D || 32 ante 

ταῖς add. ἐν D || 33 ὁμοίως D || p. 26, ὃ πανσπερματίαν D || 19. φανερὸν in lacuna om. D || 

9 ἀποδέδοται D || p. 27, 1 κεῖται D. || 9 post καλεῖ add. ἀεὶ D || 11. 12 οὐ ϑαυμαστόν D || 

13 γνώσεως] γνώμης D || 27. 28 τὸ κχινεῖσϑαι D || 29 ὑπελάμβανον D || 30 γνωστιχὴν D || 

ἀφ᾽ ὁμοίων D || 31 αὐτὴν ποιῶσιν om. D || 34 οὕτω δὲ D || 97 γνωριστικὴν D || p. 28, 16 

ἐπαρίϑμους D || post τε add. καὶ D || 18 τὴν om. D || 22 ante τῆς add. μετὰ D || 23 ὑπὲρ 

εἰδέαν D || p» 29, 3 post συναιρουμένην add. μὲν D || els — 4 ἀνελισσομένην om. D || 8 εἰς 

om. D || τὴν δὲ D || 9 ἐφ᾽ ἑκατέρας D || 18 αὐτοειδυάς D || 21 τὰ (ante αἰσϑητά) om. D || 

93 post αἰτίων add. ὡς δὲ ἐκ στοιχείων χαὶ ἀχωρίστων αἰτίων D v. Add. et Corr. || 

95 ὄντα D || 29 ἰδία D || 32 ante piv add. 7, D. || 34 ταῖς — 95 πράγματα om. D ll 

p. 30, 13 ante χατὰ add. ἡ D || 14 φανὸν] φαιὸν D ;| 24 γνωριστιχόν D |] 21 ὅσας, D || 
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28 éx τούτων D || 31 παρ᾽ αὐτῶν D || p. 31, 8 αἰτίας] ἐνοίας D || 9 ψυχὰς] ἀρχὰς D || 

αὐτὸς D || 11 δὲ om. D || 13 piv om. D || 15 μόνου D || 16 χρῆσϑαι D || 18 ἀμιγῆ — 

19 τὸ om. D || 19 ztvqz«óv deficit D 

p. 80, 2 — p. 83, 20 collatus V, passim adhibiti A*BMP 

p. 80,2 τῷ συνυπάρχειν V || 4 ὁ om. V || 6 μὲν] ἅμα V || 11 ἐὰν τὴν] ἑαυτὴν V || 

15 ὑμῖν. M || I7 λέξις ἡ MV (v. notam a. h. 1.) || οὐ om. V [[ 22 ὑμῖν M || 25 αὐτὸν zpo- 
εἰπών M || δὲ om. MV || 30 ὁμολογουμέναις V! || ταῖς ὁμολογουμέναις «c ἀρχιχαῖς M || 

92 εἰδοποιεῖ V || p. Sl, 1 Σιμπλιχίου ἐξήγησις εἰς τὸ περὶ ψυχῆς δεύτερον ᾿Αριστοτέλους PV || 
9 χινούμενον P || 9 ὅλω V !| 10 post ἑχάστῳ add. ζῴω Aa || αὐτὸς] αὐτὸ P: qp. αὐτὸ 

marg. M || 11 τὴν om. V || xai — 12 ποιησάμενος om. Aa || 12 ψυχῆς om. M || 14 at] 

xai MPV || 19 ἔτι] ἐπὶ MPV || 22 οὐχ ἡ] οὐχὶ V || μόνον in marg. add. M |; p. 82,2 τὸ 
(ante ὃν) om. P || ὃν om. V [| 9 μόνον V || 7 οὐ om. P || 9 τότε om. PV || 10 χατά τε τὸ 

xotvóv PV j| 12 λογιχὴ x«i ἡμετέρα Aa || 18 τὰ] τῇ PV || 19 ϑεωρήσῃ] εὑρήση PV || 

p. 83,6 εἶναι πᾶσαν PV || 8 καὶ ἣν ὁριζόμενον PV || xai (post οὐσία) om. PV || 10 zx 
τούτου PV || 11 τοῦ om. PV || 18 ζωητιχή V || 15 αὐτή PV || 20 ζῶσα] οὖσα PV 

p. 83, 24 — p. 91 extr. passim inspeeti BMP 
p. 82,29 ἡ om. MP || 30 δεχτιχὸν μὲν ὅρον P || 81 ἀλλ᾽ οὐ] ἀλλὰ MP || p. 84, 26 

ἐναντίαν P || 28 καϑ᾽ ἕτερον MP || τὸ om. MP || post εἶδος add. δηλαδὴ MP || pe 85,9 &vap- 

γῇ P || 11 τὰ ὄργανα B: τὰ ὄργανα xci P || 16 πρώτη καὶ xa9' αὑτὴν P || 3 ὑφ᾽ ἧς -- 

18 ἡ γὰρ xa9' 7» om. BP || p. 88,32 ante χατὰ add. καὶ BP; p. 91, 25 ἐφιστᾶ BP 

p. 193, 32 — p. 194, 4 collatus H 
p. 193,32 ἐπιστῆσαι ὁ Πλούταρχος H || 33 μὴ — 34 ἵνα om. Η || p. 194, 1 ἡ (post 

ἀχοὴ) om. H || φωνή ἐστι H || 2 ὑπάρχει --- συμφωνία om. Η || ἐστιν om. H || 5 ante 

ἀχοὴ add. φωνὴ H || πρῶτον H || 4 ἀρχομένης H 

p. 280. 301. 310—313 passim adhibiti LP 
p. 980, 7 τοῦ] τὸ L || 9 τῆς om. LP || 16 piv om. LP || 11 7j — ἐνέργειαν] ἡ δὲ 

ἐνεργεία τὰ xac! ἐνέργειαν L || 18 δηλοῖ αὐτῷ LP || 23 περὶ τὰ ἔξω LP || p. 307,2 δια- 

διανοίγει] διάγει L || τὸ om. LP || ---λημένας LP || 39 στρόφιμον P || ante χάρφος add. 

xa LP || ἢ] καὶ L || 4 ἄλλο τι P. || σχληρὸν ἐμβάλλοι om. in lac. LP. || μύοντας L.]| καὶ — 

5 δεξάμενα, ὡς] spatio vacuo relieto διζήμεναι L: δεξάμεναι P || 25 xZxet LP j| 26 ἐπε- 

στενωμένως L || 31 ἀχίνητος P || ὡδὶ ἐπ᾿ ἄλλο καὶ om. in lae. LP. || 29 αὐτὸ μεταδιώ --- 

om. in lae. LP || τῷ] τὸ L || 31 αἴρεσϑαι] φέρεσϑαι P || p. 910, 24. ἀχρατῶν repetit L || 

32 ταῖς προηγουμέναις L || 94 xparij — δευτέρας om. in lae. LP. || 36 τεϑειμένη LP. || 57 ἢ 

om. LP || στασιάζη 1, || 38 βιάζεται 1, || p. 911, 6 κατά τινος LP || 8 ἢ ΠΡ || p. 919,94 

οὖσα om. LP || 25 τὸν ᾿Αριστοτέλην LP || 26 τῆς — ἐνεργείας] τῆς τ ἐν (lac) L: τ (lae) 

ἐνεργείας P || ἀλλ᾽ ἐπὶ LP || 21 «à (post κατὰ) om. LP || 28 καὶ ὡσαύτως om. LP ll 

ἐνέργειαν αὐτοῦ om. in lae. LP || p. 919, 21 xai αὐτὸν] καὶ αὐτὴν P: δὲ αὐτὴν L || ἀπο- 

τελεσϑῆναι] lae. ναι LP || 28 τὸν δυνάμει 1, || ὡς (ante ὁριστικὸν) om. LP || 29 εἰς om. L 

p. 316, 15 — p. 329,34 collati PV, passim inspeeti BLMR 

p. 316,22 ζῶν] ζῶον V || 23 ὑπομέμνηται ἐν τοῖς PV || τὴν πραγματείαν γεγραμ.- 

μένοις PV || 26 ἀποβάλλουσα V || 28 ἐξισομένης PV || 32 αὔξασϑαι P || 98 συμφυῶς] συμ- 

φυές V || p. 817, 1 ἐν πᾶσι τοῖς ζῶσι V || 2 δόξειαν ἂν προλαμβάνειν PV || 3 οἰχείου τά V. || 

4 αἴσϑησιν ἔχει PLRV || 5 .. δὴ — ἁπάντων τῶν om. in lae. PLRV || 6 àv — εἶναι om. in 

lace. PLRV || καλῶ PLRV || διὰ — εἴρηται] lae. τὸ PL: lae. τὸ δὲ RV || 1 ἁπτιχὴν] σωμα- 

tu» PRV || 10 ἐνάργεια PV || 12 ἢ om. V || 15 καὶ τὸ χϑόνιον V || 18 αἰσϑήσεως οὐ 

δεηϑεῖσα V || 21 αἰσϑητιχόν V! || ἀνθρώπειον] ἀνείνον V: ἀνῖνον P || 22 λεπτότητι] λεπτο- 
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τάτου P: λεπτότατον V || 25 χαλῶς οὖν χἀναγχαῖον RV || 26 ἔχει --- ταύτης om. PRV || 

ἄλλης προηγεῖσϑαι PV || x ἀνάγχη δὲ αἴσϑησιν om. in lae. PRV || 27 xoi τὸ om. L: xoi 

om. P || 28 ἢ καὶ τὸ τέλος PV || 32 μόνω εἶναι PV. || 36 συμπλέχεται PV. || 81 xai 7, 

αἰσϑάνηται V || 39 τροφῇ PV || p. 818, 1 δὲ om. V || 2 τῷ om. V || 3 ἄνευ ὕλης V || 

4 τὸ ἄνευ V || 6 τι — τ τὸ om. LPV || 8 εἰ δὴ] εἴδη LP. || xoi εἴδη] τὰ lae. LPV || εἴη 

τι PV: τι om. L || ante ἐν add. τῇ L || 9 ἄψυχον εἶδος LPV || xoi — 10 αἰσϑητικὸν om. 

in lae. LPV || 11 καὶ om. PV || ἔτι] ἐστί P! V || 12 τὰ om. PV || 15 οὔτε τὴν ὅλην V || 

29 post παϑητιχῶς add. εἶναι PV || 35 ἐχχλίσεως V || γενόμενον V || p. 919, 1. τὰ φύσει -- 

2 τοῦ om. P || 4 ὡς om. PV || ὃ χόπρος PV || ot om. V || 11 δοχεῖ] δοκοῦσι V |; 18. ὄντος 

xai τὸ PV || 16 διὰ τὸ μὴ xaxà LPV || 16. 11 ἄλλους τόπους] ἄλλοις τὸ P || 17 σωμα- 

τιχοῖς V || τὰ αὐτῶν V || 18 τῆς om. V || 21 αἰσϑανόμενον P || 24 τελεικόν V || 26 οἱ- 

χείοις PV || 29 ἀρχήν] ψυχήν PV || 90 xoi τὸ τρέφεσϑαι V || 91 μὲν — 32 γεννητὸν δὲ 

om. P || 35 τοῖς εἰρημένοις om. L || 36 ἔχει 1, || τὴν γνῶσιν PRV || p. 320, 1 χἂν] καὶ Ρ || 
μία — 2 ἀφεῖται om. in lae. LPRV || 2 ἄναγχαϊῖον εἶναι om. in lae. LPRV || ὃ οὕτως — 
4 αἴσϑησις om. in lae. LPRV || 4 ἄλλως om. PRV || ἢ αἰσϑήσεως γινώσχεσθαι RV || 5 ὡς 
ἔφην om. LPRV || 1 ἐδείξατο V || 11 ἢ ὅλη V || 18 ἐπ᾽ αὐτῆς χρῆται V || 18 ἔχειν 

ψυχήν V || 20 χαὶ om. V || ὁ om. PV || 22 6 (post ὡς) om. V || 2 τούτου] τοιούτου V || 

32 προσιέμενον P || 35 ἣ ἐπαγόμενον V || 96 οἷόν τε δὲ PV || 99 τῷ δὲ χριτιχόν V || 40 τὸ 

om. P || p. 321,3 ἔχει P || εἰ αἴσϑησιν ἔχειν V || 5 γενητῶν] ϑνητῶν V [[| 1 ὅτε P || 

πάντως] πρότερον PV || xat αἱ ἔσχατοι V i| συνυπάρχουσιν] συμπαροῦσιν V || ὃ δὲ om. PV || 

9 ἑχάστῃ] ἑχάστου V || 10 τὸ om. P || 19 xat om. V || 15 τὸ om. V || 28 οὐχὶ χρῆται V || ὡς 
ὀργάνῳ V || 31 ὡς τῶ λόγω V || ἱκανῶς περὶ τοῦ habet V || 32 φυσιχοῦ V || τῆς γῆς αὐτῆς V || 
33 ὡς om. PV || 36 ὑπομέμνηται PV || αὐτὸ om. V || 81 otov PV || τε λέγων] τελείων P. || 

p. 329, 2. πότερον PV || ὃ τὴν ἀξιοῦσαν — 4 οὐδὲν ἁπλοῦν om. PV || 5 ἔχειν P (v. n. ad ἢ. 1.) |] 

8 χατὰ τὰ V || 11 ὃ om. PV || ζώειον σῶμα PV || 12 Cóstov PV || 14 ob — δεῖ om. PY || 

15 εἶναι xai om. PV || 17 γινώσχειν PV. || 19 γνωστιχόν PV || 25 περισχελίαν V || τῷ] τὸ PV || 
28 πᾶν om. PV || 29 μέλλει Ρ || 94. xoi σωτηρία om. PV || 95 γενητῶν V || πάσχειν Ρ || 40 τῶν 

γὰρ — p. 923, 1 εἶναι ἀνάγχη om. PV || p. 828, 9 πρόσχειται P. || 19 τὸ ζῆν --- 14 ἔχειν om. 

in lae. PRV || 14 γὰρ om. P || 15 δὴ τὸ συμπέρασμα om. in lac. PRV [| 16 παραπλησίως --- 

δευτέρου] ἕτερου PRV || 18 ἐστιν — τις om. in lac. PRV || 19 συμπερανόμενος V. || πάντως] 

πα..- (lae.) PV || 20 ἔτι] ἐστι V: ὅτι P! || 27 φυγεῖν P! || 28 ἄνευ αὐτοῦ V || 35 ἀναγκαίως 
P eorr. V || 38 εἶναι om. V || 39 ἐπαγαγών V || τρυφῆς V || p. 924, ὃ οὔτε τρέφειν V || 
ποιεῖ P: ποιῶν V || 6 εἰ] xci V || 9 ἐνδειξάμενα P || 13 σωτηρίας P || 11 καὶ γένει om. Ρ || 

18 προειρημέναι BPR [| ὁπωσοῦν om. in lac. BRV || 19 ἀδύνατον] ob δύναται BPRYV || 

20 ἀλλὰ RV || οὐδὲν ἧττον] διαμένει BPRV?: δυνάμει διαμένει V! || 22 ἐναργῆ RV || οὕτω] 

οὗ V || 28 οἵου] otov V || ἀπογινώσχειν PV || 93 μέλλει P. || 35 ἀπροόπτως PRV || 36 εἴδει --- 

σωστι... om. in lae. BPRV || 91 ἔχει BPRV |[ τιμιώτεραι ἐφανέρω — om. in lae. BPRV || 
τοῦ μεταξὺ αἴσϑησις om. BPRV || 38 ἵνα τὸ à. . om. in lac. PRV || 39 .. ἐκώτερον δείξῃ àp.. . 

om. in lac. BPRV || αἰσϑητῶν om. in lae. PRV || p. 825,1 διὰ μέσου] δι᾿ αὐτοῦ PRV || 
6 φημὶ xai τὸ V || T πρώτου V || 8 εἰς (post xoi) om. P || 14 ἄλλον P || 15 πρῶτος V || 

16 κἀκεῖνος PV || ἄλλον P || 19 ὧν om. BP: ἡ M: 7 RV || ó om. MRV 1] ἀφανίζων 

BMPRV || 20 ὠϑοῦν xoi om. M: infra versum ita addunt, ut medium sit inter αὐτὸ τὸ 

ὦ et xoi αὐτὸ v. 21 BPV: in proximo versu ponit P || 21 eig om. BMPRV || xai 

(ante αὐτὸ) om. P || καὶ δεῖ om. BMPRV || 22 χατὰ — μέχρι om. in lac. BMPRV ||. 23 τὸ 
om. V || 26 πάντας V! || 21 ἄλλο P || 28 πρώτως V: πρώτου P ||] 29 «wet V! || 81 χινεῖ 

μόνον PV || 32 χινεῖται P || εἰ xoà V || 96 ἀλλοιοῦν om. P || οὐ] ὡς PV || αὐτοῦ] 

αὖ (lae) BPRV || 97 ὅλως] ὅμως PV || ὁ. γὰρ 9ax.. BPRV || 98 εὖ] τὰ PV |l 

p. 326,1 ὅτι δ᾽] τὶ δὲ BPRV || ἁπλοῦν] ἁπλῶς οὖν BPRV || τοῦ ζώου — 2 φανερόν om. in 
lae. BPRV [{ 7 ἐν τοῖς ϑνητοῖς PV || 8 μένον] μόνον V || 15 ὑγραῖον P. || 11 ἐν τῇ ὄψει V || 
21 —«óv om. BMPRV || 22 προσπιπτόντων MPRV || 93 ρείσεως om. BMPRV || οὐκ 

, ἰσχύος] οὐχ i B: obxt M: οὐκὶ P: οὐχί RV || inter xci et οὐχί add. οὐ καὶ ὁ V! || 
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διαχούεσϑαι PV || 24 ὄν om. V || ἀπαϑὲς PV || 27 λεπτομερίαν V || 28 προβολῇ PV |! 

χολούει καὶ φϑείρει V: κολούη καὶ φϑείρη P || 29 τὰ γὰρ ἁπτιχὰ om. V || 32 ὡς om. V || 
36 προβάλλουσα V || 37 προβολὴν PV || p. 327,1 xai αὐτὰ P || 4 post προηγούμενον la- 

eunam non indieant MPRV || 5 οὐδ᾽ ἐν νεύροις RV: οὐδ᾽ ἐνεύροις P: οὐδὲν εὕροις BM || 

6 ἀντιληπτιχοῦ PV || 14 χαϑόλου P || ἁπτιχὸν (ante στερεὸν) om. P || 15 οὐ om. PV || 

16 ἁπτιχήν P || 18 ὥσπερ — 20 ψυχροῦ] ἕως τοῦ V || ὥσπερ — ἁπάντων om. P || 
24 οὖσαν P || 26 μέσως ἔχει V [| ὥστε μηδὲν PV || 29 ἀφ᾽ ἑχατέρου P || 31 ἀντιχείμενα] 
ἐγχείμενα PV || 32 δὲ om. P || ξηρὸν] ψυχρὸν PV || 33 χϑονία MP || φύσει ψυχρὰ 

om. MPRV || 34 ἐν δευτέρῳ om. in lac. MPRV || τὸ om. PRV || πέρασμα MPV: 
περάσματα R || 35 εἴ γε τὸ] τοῦτο MPRV || 38 μόνον] μέσου PV || 39 ἄλλοις στοιχείων V || 

p. 328, 7 αἰσϑήσεων PV || 9 δυνάμενον PV || 13. 18 τῶ ἁπλῶν V || 11 ὑδραῖον V || 

18 ὡρισμένας P || 20 ζῶον PV || 21 ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν om. MPRV || ἐξ om. MPRV || 

γίνεται — 22 ζῷον in marg. add. R. || 22 τὴν ἁφὴν MRV || ἀναιρῶν MPV: εἶναι ροῦν R || 
ἀναιρεῖ xal τὸ ζῶον MPR: ἀν (lac.) τὸ ζῶον R || 24 μέν τι] μέντοι P. || 26 ὑπομέμνηται 

PV || 33 συμβαίνει V! || 86 συμβαίνη V: συμβαίνει P. || διὰ] δὲ ΡΥ [|| 38 ἁπτιχὸν P. || 

39 ἀναιροῦσα P || 40 πιχρὸν P || ὅλως P || 41 μόνον P || p. 899, 1 ὁ Ἀριστοτέλης V || 
6 φϑείρων P || 1 ἁπτικοῦ BMP: τοῦ ἁπτιχοῦ RV || τὸ 9o (lac.) BMPRV || 8 ἁπλῶς — ἀσύμ- 
μετρον om. BPRV || 9 ἀσυμ M: ἀσυμμ. ΒΡ || οὐχ om. BMPV || 12 ὅλῳ] λόγω P [|| 13:5 — 

14 συμβεβηχὸς om. V || l6 ἐπειδὴ BPV || 29 ὡς δὲ πορευτιχοῦ PV || 24 τιμιώτερον MPV || 

ἀναγχαῖα V || 25 xà» γὰρ MPV || 29 ἐνιαυσιαίων BMPV || 30 εἶναι (ante 7) om. V 

II. 

Ἐπίλογος ex codice Barocciano fol. 254r [cf. Sophoniae paraphrasis] 

Τῶν περὶ ψυχῆς πραγματευσαμένων οἱ μὲν μαϑηματιχώτερον, οἱ δὲ λογυκώτερον τὴν 
σχέψιν πεποίηνται xal προσηχούσας ἑχάτεροι τῇ ἐξ ἀρχῆς προϑέσει τὰς ἀπο- [254v] δείξης 

(sic) ἐπέφερον: xal ἄμφω μέντοι ὡς πρὸς νοῦν μᾶλλον ἢ ψυχὴν ἡνωμένην καὶ προσχρω- 

μένην σώματι πεπραγματεῦσϑαι ἐγνώσϑησαν. ὅσοι δὲ χαὶ φυσιχῶς τι περὶ αὐτῆς εἰπεῖν ἐπε- 

χείρησαν, xal τὸ πρὸς τὴν ὕλην χατατεταγμένον αὐτῆς ϑεωρῆσαι, καὶ χαϑ᾿ ὅσον κοινωνεῖ 

σώματος, οὗτοι δέ, oi περὶ τῆς τοῦ παντὸς εἰπεῖν ἐπέβαλον φύσεως, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοι [1]. ἄλλοις], 

χἂν [l. xdv] τούτοις περαίνουσιν ἁπλῶς ἐπελθόντες «al χατὰ πάρεργον. ὅπως δὲ ὅλη τέ ἐστι, 

xal μερῶν ἔχοι [ἢ ἔχει], τίς τε αὐτῆς xal ἡ πρὸς τὴν ὕλην κοινωνία, καὶ ἐφ᾽ ὅσον τό τε τῶν 
ἐνεργειῶν χαὶ δυνάμεων πολυειδὲς καὶ διάφορον, χαὶ περὶ τούτων ἐντελῶς τι παρῆχαν εἰπεῖν. ἔχουσι 

μέντοι ὅμως χάριν ἰδίως ἀμφότεροι, οἵ τε μαϑηματιχῶς καὶ λογικῶς ζητοῦντες καὶ οἱ φυσικῶς 
περὶ αὐτῆς σχοποῦντες. ὃ γὰρ οὐχ ἔχει τις παρὰ τούτων λαβεῖν, παρ᾽ ἐχείνοις ἐντεύξεται. xad 

ὡς μὲν ἀϑάνατος δήπουϑεν xal ἀνώλεϑρος, οἱ λογικοὶ χαὶ μαϑηματιχοὶ λέγουσι" τὴν δ᾽ αὖ 

αὐτῆς πρὸς τὴν ὕλην χαὶ τὴν φύσιν σχέσιν μᾶλλον ἄν τις παρὰ τῶν φυσιχῶν ... 

III. 

Initium prooemii ab Ioanne Faseolo translatum. 

Maximo sane studio digna ea quidem primum veritas est, quae de anima traditur: 

sive res ipsas, sive alia permulta respicias. quae tantum convenientiae atque affinitatis 

nobiscum obtinere videtur, ut aliis omnibus antecellat. deinde vero et eorum cognitio 

eiusmodi est, quae ab iis diiudieata sunt, qui ad summum scientiae fastigium pervenere. 

quas equidem ob causas et ommi diligentia hane Aristotelis tractationem, quae de anima 

inscribitur, complectendam puto. nam licet praeceptiones contemplationesque non paucae 

ae divinae a Platone de ea nobis concessae fuerint: attamen abunde a Platonis inter- 
pretibus traetantur atque explicantur. verum cum Aristoteles is extiterit, qui hane 

traetationem de anima absolverit, ut et Iamblicho, praestantissimo veritatis iudici videtur, 

multae reperiuntur inter eos, qui haec, quae ab eo seripta sunt, dilueida reddunt, dissen- 

siones. quae non solum ad Aristoteliearum dictionum expositionem pertinent, sed ad 
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[om. ad Lungus] ipsas res vel maxime vergunt. quapropter mihi quoque visum est in- 

vestigandum literarumque monumentis mandandum esse philosophi consensum. — Extrema 

sunt ante Aldinae initium haec: mam quatenus intelligens existit, se primae philosophiae 

cognoscendum praebet, quae intelligibilia ipsa cognoscit et intellectum . ... Zn margine 

adscriptum est: quae praecesserunt, codicis manuscripti meoque beneficio habes: nam in 

Aldino desiderantur. Zn Lungi exemplo margini adscriptum est: Hucusque habes ex prima 

translatione, quoniam ut diximus, non habuimus textum illum graecum in quo est 

prineipium. 

Lys 

Initium prooemii a Mich. Sophiano translatum. 

Ante omnia rerum ipsarum íam aliarum quam animae cognitio digna est, cui 

summum studium adhibeamus, quippe quae prae ceteris omnibus maxime ad nos pertineat. 

secundo loco illud etiam non medioeriter studere debemus, ut clarissimorum virorum 

summaque doctrina praeditorum placita probe intelligamus. «quamobrem omni cura co- 

gitationeque in hane Aristotelis de anima tractationem debemus incumbere. de qua 

multas ae prope divinas disputationes Plato quoque nobis tradidit, quae satis superque 

summaque consensione ab eiusdem expositoribus excussa atque explanata sunt. quam- 

quam autem animae tractationem Aristoteles absolvisse videatur, ut praestantissimus 

iudex veritatis censet lIambliehus, magna tamen inter eius expositores non solum in 

verbis explicandis, verum etiam in rebus ipsis tractandis dissensio extitit. quae me pro- 

fecto res compulit, ut ipse quoque diligentius inquirerem huiusque Philosophi et in semet 

ipso et in veritate consensum litteris mandarem. operae pretium autem mihi videor 

faeturus, si interim a recensendis refellendisque aliorum opinionibus abstinebo, meam 

autem in loeis dubiis sententiam ex aliis huius auctoris aptissimis plaeitis eonfirmabo: 

ae passim pro viribus rerum veritati conabor incumbere, secundum Iambliehi doctrinam, 

quam in suis de Anima tractatibus scriptam reliquit. nunc disciplinarum omnium ani- 

marumque ipsarum auetorem ducem adhibentes, propositam nobis scriptionem aggrediamur. 

propositum huius tractationis de Anima esse liquido constat: an vero de omni Anima, et 

eur nullam de caelestibus videtur (sic) fecisse mentionem, post inquiremus: sed prius quae- 

rendum est, utrum ad naturalem, an potius ad superiorem Animae consideratio pertineat. 

confert enim ad eius essentiam percipiendam nosse, an naturalis quodammodo sit, an 

praestantior, an etiam inter horum utrumque. sed cum non ita pingui Minerva de his 

Aristoteles quaesivisse videatur, quin causas etiam in medium afferat in iis libris, qui de 

partibus animalium inscribuntur, verba illa hue transferenda sunt, ac diligentius perpen- 

denda. ibi cum illud prius aecepisset, naturalem philosophum tam in aliis, quam in 

animantibus non modo materiam, verum etiam formam considerare debere, haee sub- 

iungit: (sequitur locus Arist. p. 2, 6—28 nostrae editionis.) in his igitur Aristoteles statuit 

partem aliquam Animae sub naturalis philosophi eonsiderationem cadere: eam scilicet, 

quae animalium forma est, ac animalia, ut animalia sunt, terminat, de qua etiam ambigi, 

sitne voeanda Anima, aut pars Animae, aut etiam non sine Anima; atque etiam partem 

illam, quae in augendo ae sentiendo posita est motusque localis est causa: Animae vero 

partem illam, quae intellectualis est, ad primam philosophiam pertinere, quae cum intelli- 

gibilia cognoscat, intellectum quoque, qui intelligibilia considerat, cognoscit. 
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YIIOMNHMA 

Περισπούδαστον μὲν προηγουμένως ἢ περὶ αὐτῶν τῶν πραγμάτων 
᾿ 

- » M e M ! E »1 7Q 3 T ἘΣ s - e - 

τῶν τε ἄλλων χαὶ T, περὶ ψυχῆς ἀλήϑεια, αὐτίχα οἰχειοτάτη πασῶν ἡμῖν 

ὃ ὑπάρχουσα" δευτέρως δὲ xal T, τῶν δοχούντων τοῖς εἰς ἄχρον ἐπιστήμης 

ἥχουσι χατάληψις. διὸ χαὶ τῆς Περὶ ψυχῆς ᾿Αριστοτέλου IT f 1 á M z Q -G TO o x cl [s ea i [0S E un 

v 5 ΄ e - ^ Χ πὶ Y , ἄγαν ἀντέχεσϑαι diete gu γματείας. πολλὰ μὲν οὖν xal μαχάρια 
ϑεωρήματα περὶ αὐτῆς xoi ὑπὸ [Πλάτωνος παραδέδοται, ἀλλ 

ἱχανῶς xal συμφώνως ἀλλήλοις τοῖς Πλάτωνος ἐξηγηταῖς ἐπεξείργασταί τε 

10 xal σεσαφήνισται. τελεωσαμένου δὲ τὴν [Πξρὶ ψυχῆς πραγματείαν τοῦ 

᾿Αριστοτέλους, ὡς τῷ ἀρίστῳ τῆς ἀληϑείας xpi δοχεῖ τῷ Ἰαμβλίχῳ, 
pM. “δ - TET FÉ 1 5 ΄ ^ ΄ 5 E πολλὴ T, τῶν τὰ ἐχείνου σαφηνιζόντων πρὸς ἀλλήλους "Publ cen 

A - b “ χ , [4 EY. 543 X PET v ES. NODESA | τὴν τῆς ᾿Αριστοτελιχῆς λέξεως μόνον ἑρμηνείαν, ἀλλὰ xoi περὶ αὐτὰ τὰ 
πράγματα μάλιστα. διὸ χαὶ αὐτῷ μοι ἔδοξε ζητῆσαί τε χαὶ γράψαι τὴν 

15 αὐτοῦ τε πρὸς ἑαυτὸν τοῦ φιλοσόφου xal τὴν πρὸς τὴν ἀλήϑειαν συμφωνίαν. 
^ Ἁ 

τὰς μὲν mpi τοὺς ἄλλους ἀντιρρήσεις quA ὑπο πιστουμένῳ δὲ τὰ 
δοχοῦντα ἐν τοῖς ἀμφιβόλοις ἐχ τῶν ᾿Αριστοτέλους ἐναργῶν δογμάτων τε 

^ - ^ c -Ὁ , 

χαὶ ῥητῶν, το δὲ χατὰ δύναμιν ἽΝ τῶν seem ἄντεχοι uy 

E χατὰ τὴν Ἰαμβλίχαυ ἐν τοῖς ἰδίοις α περὶ ψυχῆς συγγράμ, μασιν 
) - 

20 ὑφήγησιν. σπουδὴ μὲν οὖν μία αὕτη. ἤδη d bc ΤῊΣ τῶν ἡ, 

τε χαὶ λύγων πάντων αἰτίῳ τῆς προχειμένης ἀρχτέον 
2 - ΄ ΄ 3 Ὁ μὲν οὖν σχοπὸς αὐτῆς προφανής; ὅτι περὶ Pcia gi δὲ 

CN , ^ id ^ Ὁ — , 

ὕστερον si περὶ πάσης, xal διὰ τί δοχεῖ μηδένα περὶ τῆς τῶν οὐρανίων 
, 

- 

- ^ “- A rropiepcH p e α 
ποιεῖσϑαι λόγον: πρότερον δέ, πότερον τῇ φυσιχῇ φιλοσοφίᾳ T, τῇ ὑπερτέραᾳ 

εἴ γὰρ τοῦτο χαὶ 25 T, περὶ ψυχῆς προσήχει ϑεωρία. συντε 

1 Inseripsi ex codicis A librorum II et III titulis, eum libri I titulus cum initio pe- 

rierit in A. neque ceteri libri titulum habent praeter a qui f. [τ superseribit Σιμπλικίου 

ὑπόμνημα cl; τὸ πρῶτον τῶν περὶ ψυχῆς Δριστοτέλους. 3 περισπούδαστον] I Prooemii 

p. 1.2 desunt in Aa: explevi ex AaD, passim inspectus € 5 δευτέρως ΑΔ}: δεύ- 

γα 
᾿ F 

τερον C 10 τελεωσαμένου AaC: πλεοσαμένου D τοῦ ÀaC: τῇ 11 δοχεῖ post 

κριτῇ AaD: post Ἰαμβλίχῳ C 11 τε D: om. ΔΔ 24 ied pov d πρότερον Aa 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 1 
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σίας αὐτῆς χατάληψιν, πότερον φυσιχή πὼς T, χρείττων ἤ πῃ Éxdcepov. 

ἐπεὶ οὖν οὐχ ἁπλῶς ἀποφαίνεται ζητήσας περὶ τούτων ὃ ᾿Δριστοτέλης, 
LAO SA ἜΞ τες LEN FEES S A ἢ 2 - , LT ^N , ἀλλὰ xal τὰς αἰτίας προστιϑεὶς δείχνυσιν ἐν τῷ πρώτῳ τῆς [Περὶ ζῴων 
μορίων, παραγραπτέον ἡμῖν χαὶ ἐπεξεργαστέον τὸ ἐχείνου ῥητόν. προλαβὼν 

7 c €T € 5 ^ e , τὶ Mj M N Ju L4 c 
5 τοίνυν ὡς τῷ φυσιχῷ οὐ τὴν ὕλην μόνην ἀλλὰ xoi τὸ εἶδος ἐν τε τοῖς 

»^ 'N , € , 2 - 4d A2 EIS SS] ^ τῶ ^ - 

ἄλλοις xoi ἐν τοῖς ζῴοις θεωρητέον, ἐπαγει᾿ "sb δὴ τοῦτό ἐστι ψυχὴ T, 
ΤΠ) Ἂς A ^ ^ A S ! SUIS Ἂν ελϑ ,F ES c 0nyz - " & ABL ψυχῆς μέρος ἢ μὴ ἄνευ ψυχῆς (ἀπελϑούσης γοῦν οὐχέτι ζῷόν ἐστιν, οὐδὲ 
τῶν μορίων οὐδὲν τὸ αὐτὸ πλὴν τῷ σχήματι μόνον χαϑάπερ τὰ μυϑευόμενα 
λιϑοῦσϑαι) εἰ δὴ ταῦτα οὕτω, τοῦ φυσιχοῦ περὶ ψυχῆς dy εἴη λέγειν καὶ 

10 εἰδέναι, xol εἰ μὴ πάσης, xav αὐτὸ τοῦτο xa ὃ τοιοῦτο τὸ ζῷον, xal τί 

ἐστι Ψυχὴ T, αὐτὸ τοῦτο τὸ μόριον, xoi περὶ τῶν συμβεβηχότων χατὰ 
τὴν τοιαύτην οὐσίαν: ἄλλως τε χαὶ τῆς φύσεως διχῶς λεγομένης χαὶ οὔσης 

€ μὲν ὡς ὕλης τῆς δὲ ὡς οὐσίας. xal ἔστιν αὕτη xol ὡς ἣ χινοῦσα 
ὶ ὡς τὸ τέλος. τοιοῦτον δὲ τοῦ ζῴου Tot πᾶσα ἣ ψυχὴ ἢ μέρος τι 

15 αὐτῆς. ὥστε xal οὕτως ἂν λεχτέον εἴη τῷ περὶ φύσεως ϑεωρητιχῷ περὶ 
ψυχῆς μᾶλλον T, περὶ τῆς ὕλης, ὅσῳ μᾶλλον 1$ ὕλη δι’ ἐκείνην φύσις 
3 N E! enm À M ' 7 M , ' , 2 7, σ ΄ 
ἐστὶν T, ἀνάπαλιν. χαὶ γὰρ χλίνη xai τρίπους τὸ ξύλον ἐστίν, ὅτι δυνάμει 

ταῦτά ἐστιν. ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις εἰς τὸ νῦν λεχϑὲν ἀποβλέψας, πότερον 
περὶ πάσης ψυχῆς τῆς φυσιχῆς ἐστιν εἰπεῖν ἢ περί τινος. εἰ γὰρ περὶ 

20 πάσης, οὐδεμία λείπεται παρὰ τὴν φυσιχὴν ἐπιστήμην φιλοσοφία. ὃ γὰρ 
γοῦς τῶν νοητῶν: ὥστε περὶ πάντων ἣ φυσιχὴ γνῶσις ἂν εἴη. τῆς γὰρ 
αὐτῆς περὶ νοῦ χαὶ τῶν νοητῶν ϑεωρῇσαι, εἴπερ πρὸς ἄλληλα, χαὶ ἣ αὐτὴ 
θεωρία τῶν πρὸς ἄλληλα πάντων χαϑάπερ περὶ αἰσϑήσεως xoi τῶν αἰσϑη- 

τῶν. ἢ οὐχ ἔστι πᾶσα ἢ ψυχὴ χινήσεως ἀρχή, οὐδὲ τὰ μόρια πάντα, ἀλλ᾽ 
αὐξήσεως μὲν ὅπερ xal ἐν τοῖς φυτοῖς, ἀλλοιώσεως δὲ τὸ αἰσϑητιχόν, φορᾶς 
δὲ ἕτερόν τι xal οὐ τὸ νοητικόν. ὑπάρχει γὰρ φορὰ xal ἐν ἑτέροις τῶν 

, UL ? SNL E - * ε , 1 ΄ hn ΄ Ξ 
ζῴων, διάνοια δ᾽ οὐδενί. δῆλον οὖν ὡς οὐ περὶ πάσης ψυχῆς λεχτέον 

[v] σι 

Ἔν δὴ τούτοις διώρισται ὅτι τὸ μέν ἐστι τῆς ψυχῆς τῇ φυσιχῇ ϑεω- 
80 ρητὸν φιλοσοφίᾳ, ὅσα αὐτῆς τῶν ζῴων ἐστὶν εἶδος τὸ τὰ ζῷα ὡς ζῷα 

δρίζον (ὃ χαὶ ἀμφισβητεῖ εἴτε ψυχὴν εἴτε μόριον ψυχῆς εἴτε οὐκ ἄνευ 
ψυχῆς χαλεῖν δεῖ), xal ὅσον αὐξητιχὸν χαὶ αἰσϑητιχὸν xal τῆς κατὰ τόπον 
αἴτιον χινήσεως" ὅσον δὲ νοερόν, τῇ πρώτῃ φιλοσοφίᾳ, T, τὰ νοητὰ γινώσχουσα 

1 πότερον CD: πρότερον Àa 9 τῷ πρώτῳ τῆς D: τῷ ΑΔ0Ο cf. de Part. anim. A 1, 

641217 5 ὡς AaD: 7| C: εἰ margo C 8 τὸ αὐτὸ] λείπεται accedit apud 

Aristotelem 9 οὕτω, τοῦ Aristoteles: τοῦδε τοῦ AaD 10 zacv' αὐτὸ Aristoteles: 

x09" αὑτὸ AaD τοιοῦτο τὸ Aristoteles: τοιοῦτον AaD 11 ἐστιν ἡ Aristoteles 
αὐτὸ τοῦτο τὸ Aristoteles: τοῦτο τὸ om. AaD 12 τοιαύτην] αὐτῆς accedit apud Aristo- 
telem 18 ἀπορήσειε Aa: ἀπορήσει D ἐπιβλέψας Aristoteles 19 ἐστιν] ἐστι τὸ 

Aristoteles 22 γοῦ Aristoteles: νοῦς D: τοῦ νοῦ Aa τοῦ νοητοῦ Aristoteles 

ϑεωρῆσαι Aristoteles: ϑεωρημάτων Aa: 9ecp .. duarum literarum spatio relicto D 
23 χαϑάπερ xoi Aristoteles 24 πᾶσα ἡ D: om. Aa 26 ἣ φορὰ Aristoteles 
28 φύσις D: ἡ φύσις Aa 29 ϑεωρητὸν)] immo ϑεωρητέον 30 ὅσα] fort. ὅσον 

ὡς AaD: ἢ C 32 χαὶ (post δεῖ AaD: ἢ C 39 75 A3D: ἢ C 
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xoi τὸν τῶν νοητῶν ϑεωρητιχὸν γινώσχει νοῦν, xai οὐ τὸν ἐξῃρημένον ( 
΄ 5» SOME * ? eiut ὦ Aa Y - 5 PS - E 1 

μόνον, ἀλλὰ xal τὸν ἐν ἣμῖν. xoi γὰρ τῷ ἐν ἡμῖν νῷ νοητὰ ἐχεῖνα, xoi o (n 

πρὸς ἄλληλα τό. τε νοητιχὸν χαὶ τὸ νοητὸν λεγόμενα ὑπὸ μιᾶς χαὶ τῆς 
αὐτῆς ϑεωρεῖται ἐπιστήμης, ὥσπερ τὸ αἰσϑητικόν τε xol αἰσϑητόν. διὸ 

5 οὔτε φυσικὴ ἁπλῶς οὔτε μετὰ τὰ φυσιχὰ ἣἥ περὶ ψυχῆς ϑεωρία, ἀλλ᾽ 
ἀμφοῖν ἐχομένη, ὡς ἐν τούτοις ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους διώρισται. ἔοιχε 5 
δὲ ἐν πλάτει ὃ ᾿Αριστοτέλης xal τὴν φυσιολογίαν xol τὴν μετὰ τὰ φυσιχὰ 

τιϑέμενος φιλοσοφίαν ἑχατέραν μέχρι ψυχῆς τὴν μὲν ἀνάγειν τὴν δὲ προά- 
2 (Sw, ἐπεὶ δῆλον ὡς οὔτε χατὰ τὰ φυσιχὰ εἴδη τῶν σωμάτων ἐστὶν οὐ- 

10 σιώδης ὅρος ἣ ψυχή (ἐχεῖνα γὰρ ὡς σωμάτων, αὕτη δὲ ὡς ζῴων εἶδός 
ἐστι. xal ἐχεῖνα μὲν τοῦ χινεῖσϑαι ἀρχαί, αὕτη δὲ τοῦ χινεῖν᾽ τὸ γὰρ Óg 
ἑαυτῶν χινεῖσϑαι τῶν ἐμψύχων ἰόϊον, ὡς ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς εἴρηται 
ἀχροάσεως), οὔτε ὡς τὰ ὑπερφυῇ xol χαϑαρῶς ἀμέριοτα χαὶ μόνιμα πάντῃ 10 
xal εἰλιχρινῇ τὸ νοερόν ἐστι τῆς ψυχῆς. διὸ εἰ περὶ τὰ ἄχρα ἀφορί- 

15 ζοιτό τις τὰς φιλοσοφίας, vj μὲν τὴν φυσιχὴν π δὲ τὴν μετὰ τὰ φυσιχά, 
μέση ἀμφοτέρων ἔσται ἣ περὶ ψυχῆς. καὶ αὕτη ἐν πλάτει, μᾶλλον δὲ ἐ 
βάϑει ὁρωμένη. ὅσῳ τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς τοῦ αἰσϑητιχοῦ x«l φυσιχοῦ 
διέστηχε. xal δῆλον ὡς ἣ περὶ ψυχῆς ἐπιστήμη τοιαύτη, ἐπειδὴ χαὶ ἢ τῆς 
ψυχῆς οὐσία τοιάδε, οἵα μέση τῶν τε ὑπερφυῶν εἶναι χαὶ τῶν φυσιχῶν, χαὶ 

20 οἵα τὸ μέν τι ἔχειν τοῖς ὑπερφυέσι χοινωνοῦν, τὸ OE πρὸς τὴν φύσιν ἀπο- 15 
xAiyoy* εἴτε xal xav ἄλλον τινα τρόπον, ὃν ἂν 6 λόγος ἐχφήνειεν, ὅτε 
xal ᾿Αριστοτέλης αὐτὸ τοῦτο ζητεῖ. συμπεραινόμενος δὴ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν 
τοῖς προχειμένοις ῥητοῖς “δῆλον, φησίν, ὡς οὐ περὶ πάσης ψυχῆς λεχτέον᾽" 
τῷ φυσιχῷ δηλαδή" “οὐδὲ γὰρ πᾶσα ψυχὴ φύσις, ἀλλά τι μόριον αὐτῆς 

95 ἕν ἢ xal πλείω." ἐπεὶ οὖν αὐτὸς xal περὶ τοῦ νοῦ τῆς ψυχῆς. καὶ οὐ 
περὶ τῶν φυσιχῶν μόνων αὐτῆς μορίων ποιεῖται λόγον, δῆλον ὡς οὐχ ἔστιν 
ἁπλῶς φυσιχὴ T, περὶ ψυχῆς πραγματεία. τοῦτο μὲν οὖν ἡμῖν ὧδε συμ- 90 

πεπεράνϑω. 
Ὁ δὲ σχοπὸς αὐτῆς δοχεῖ περὶ μόνης τῆς ἐν τοῖς ϑνητοῖς ζῴοις εἶνα p 

^ mn e 297 ' , uL M “ ΄“ , , ἘΞ , δὴ ΡΞ λόγ P] 

30 Ψυχῆς οὐδένα γὰρ φαίνεται περὶ τῆς τῶν οὐρανίων ποιούμενος λόγον. εἰ 
σ ἢ ὅσον ἐπισχήπτων ταῖς τοῦ Τιμαίου μαϑηματικαῖς περὶ αὐτῆς ἐνδείξεσι. 

xoi ἴσως ὡς ἱχαναῖς ταῖς Πλατωνιχαῖς περὶ αὐτῆς ϑεωρίαις ἠρχέσϑη, το- 
σοῦτον ἐπιστήσας μόνον μὴ τῷ φαινομένῳ προσανέχειν τῶν μαϑηματιχῶν" 
ἴσως δὲ χαὶ διὰ τῶν περὶ τῆς ἀχρότητος τοῦ ἡμετέρου νοῦ εἰρημένων 

85 ἀξιῶν εἰς τὴν οὐρανίαν ναπέμπεσϑαι ψυχήν. “Ἱτὴν γὰρ τοῦ παντός, φησί, 25 

δῆλον ὅτι τοιαύτην εἶναι βούλεται, οἷόν ποτέ ἐστιν ὃ χαλούμενος νοῦς. οὐ 

1 xai τὸν τῶν νοητῶν] incipiunt A et a (editio Aldina). codicis A plenam dedi discre- 

pantiam, itemque Aldinae, cvius tamen levievu!a vitia aut aperto typothetae errore aut 

prava loquendi seribendive consuetudine orta neglexi. reliquorum librorum, de quibus 

videatur Praefatio, seleetas recepi suisque loeis notatas lectiones γινώσχει AaD (ef. 

praef): γινώσχειν Aa 12 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως]) 0 4 p. 25521 
20 τὰ φύσει ἃ 22 ὃ om. ἃ 29 φησίν cf. p. 2, 29 81 τοῦ Τιμαίου] Tim. 8 

cf. de Anima A ὁ, 406 υ 25 32 αὐτῆς ΔΔ40): αὐτῶν Aa 35 φησι] 46 An. A 3 

p. 40725 36 δῆλον ὅτι scripsi: δηλονότι Aa 
1* 
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y γε ἢ αἰσϑητική οὐδ’ οἷον ἢ ἐπιϑυμητική.᾽᾿ λόγος γὰρ χαϑαρὸς 0r 
v — P ! , ὅλ Ὁ ὅλ E 5 τ AJ » ' ^ "d xal vospüc ἣ τοῦ παντὸς ψυχή, ὅλη Ov ὅλης ἀμιγὴς πρὸς τὰς δευτέρας 

ζωάς, ὅτι μὴ ῥέπει εἰς σώματα μηδὲ αὕτη γίνεται τῶν σωμάτων, 
ἀλλὰ ταῦτα ἐχείνης μενούσης ἐν ἑαυτῇ- διὸ xal χυχλιχὴ αὐτῆς ἣ φορὰ 
διὰ τὴν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ὅλης πρὸς ὅλην ἐπιστροφήν. ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν 
^ , M , is ! vd λγξε Ἂ Dod λ , , - , c διαφόρων τῆς ἀνϑρωπείας ψυχῆς λήξεων T, τῶν πλειόνων ἐν τοῖς βίοις αἷ- 80 
ρέσεών τι φαίνεται πραγ μαεευύμενος, εἰδὼς τῷ χαϑηγεμόνι τὸν περὶ τούτων 

σι 

ἱχανῶς ἐπεξειργασμένον λόγον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἀχώριστον τοῦ σώματος τιϑέ- 
μένος τὴν Ψψυχήν᾽ τὴν γοῦν αἰτίαν τοῦ μὴ iure ἡμᾶς τῆς TOME 

- 

y τῷ τρίτῳ, ὡς ὄντας δηλαδὴ xoi πρὸ τῆς sic σῶμα 
[ 

ων 10 ζωῆς ἀποδίδωσιν 

ἀφίξεως. 

Περὶ δὴ μόνης τῆς ἐν τοῖς ϑνητοῖς ψυχῆς προηγουμένως πραγματευό- 
ὑενος οὐδεμίαν αὐτῆς ἀπολείπει ἀνεπεξέργαστον δύναμίν τε xoi οὐσίαν. 8 

ἀλλὰ πρῶτον μὲν xowi πάσαις τὴν εἰδητικὴν τῶν σωμάτων ἀποδίδωσιν 
15 αἰτίαν, οὐχ ὡς σωμάτων ἀλλ᾽ ὡς ὀργάνων ζωτιχῶν. φύσις γὰρ ἢ ὡς σω- 

μάτων εἰδητιχὴ αἰτία, οὐ ψυχή" ἢ δὲ ὡς ὄργανον ζωτιχὸν εἰδοποιοῦσα ἢ 
ψυχὴ ἢ μέρος ψυχῆς ἢ οὐχ ἄνευ ψυχῆς. xoi αὕτη μὲν pue pei 
x40 ἣν τὸ εἰδοποιηϑὲν ζωτιχῶς οἷόν τε χινεῖσϑαι. ἑτέρα δὲ ἣ ὕφ᾽ ἧς 

χινεῖται᾽ ὑπὸ γὰρ τῆς ψυχῆς τὸ ζῷον χινεῖται ὡς ὑπὸ τοῦ Wn τὸ 
90 πλοῖον" ἐντελέχεια δὲ χαὶ ὃ πλω τὴρ λέγεται. ἑτέρα δέ πως ἥδε ὡς εἰσόμεϑα 

$ χινοῦσα ζωτιχῶς τῆς χαϑ’ ἣν τὸ οὕτω χινούμενον τς ται, ἐπειδὴ οὐ 40 
ταὐτὸν τῷ χινουμένῳ τὸ χινοῦν, ἀλλὰ διύρηται xav αὐτόν. χινεῖται δὲ 
τὰς ζωτιχὰς χινήσεις, οἷον βάδισιν xol πτῆσιν xol ἀναπνοήν, οὐ τὸ σῶμα 
ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ ζῶν σῶμα. ζῶν δέ ἐστι χατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν" ὥστε 

τῷ σι χαὶ ζωτιχῶς χινούμενον χατὰ ταύτην. ἐπεὶ οὖν χαὶ τὸ χινοῦν ἐν τῷ ζῴῳ 

f, Ψυχή, πότερον ἢ αὐ τὴ τῇ xa^ ἣν χινεῖται, ἢ ἀδύνατον; ἦν γὰρ ἂν χαὶ 

τὸ ὅλον ζῷον xax αὐτὴν εἰδοποιούμενον, χινούμενόν τε xu χινοῦν, χαὶ οὐχ, 
x 5 Aj 

ὡς τῷ "Αριστοτέλει δοχεῖ, χινεῖ μὲν ἢ ψυχή; χινεῖται 0i τὸ ζῷον. ἀλλὰ 45 

xai τὸ ὄργανον ἕτερον τοῦ χρωμένου. χαὶ τὸ ὡς ὀργάνου ἄρα χαραχτηρι- 

30 στιχὸν εἶδος ὅτ τοῦ χρωμένου. χαὶ ἐντελέχεια χαὶ τὸ χρώμενον ὡς ὃ 
^ ^ ' e , , ec x ? e Pl ^" € XN 

πλωτὴρ τῆς νεώς" διττὴ γὰρ ἣ ἐντελέχεια, ἢ μὲν xaU' Ty ἐστι ναῦς, ἢ óc 

ὡς πλωτήρ. | 
M - - ΄ - - - , 

Πρῶτον μὲν οὖν ὡς εἴρηται χοινῇ πάσαις ταῖς τῶν ϑνητῶν ζῴων (v 
- - ^ q zn y 

ψυχαῖς τὴν εἰδητιχὴν αὐτῶν ἀποδίδωσιν αἰτίαν διττὴν οὖσαν. ἔπειτα δὲ 

χαὶ xn? ἑχάστην ἐπεξιὼν ἅμα μὲν τὰς διαφορὰς αὐτῶν παραδίδωσιν, ἅμα 

δὲ xol τὸ χοινῇ πάσαις ὑπάρχον ἰδιοτρόπως χαϑ’ ἑχάστην ϑεωρεῖ, ὅπερ ἣ 
5 ^ ^ ΄ - A ΄ M Àj 2N Ad 3 X CR) 2 
ἀποδειχτιχὴ παραγγέλλει ἐπιστήμη. x«i τὰς μὲν μᾶλλον εἰς τὸ ὀργανιχὸν 
5 ἀποχλινούσας, τὰς δὲ χατὰ τὸ χρώμενον ἱσταμένας μᾶλλον ὁρᾷ. xol πᾶσαν 

9 σι 

1 post γὰρ add. δὴ Aristoteles D ἐπιστροφήν Aa: στροφήν Aa cd χαϑηγεμόνι 

Plato Phaedr. 28 sq. 10 ἐν τῷ τρίτῳ] de Anima T 5 τὸ σῶμα ἃ 13 ἀνε- 

πέργαστον ἃ 14 τῶν σωμάτων om. ἃ 20 ἐντελέχεια — λέγεται om. ἃ δέ πως 

D: δὲ om. Aa 22 χατ᾽ αὐτὸν delendum putat Torstrik — ' 29 xoi τὸ ὡς — 90 χρω- 

μένου in margine add. A 96 ὅπερ --- ἐπιστήμη om. a 
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5 

μὲν εἶναι ψυχὴν ἐντελέχειαν τοῦ ὀργανιχοῦ σώματος παραδίδωσιν, οὐ πᾶσαν Ov 

ρ δὲ χατὰ πᾶσαν ξαυτῆς δύναμιν" σαφῶς γὰ m 
^N e 3 7. D , , ἊΝ 5 5 , 

σῶμα xai μηδὲ ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι χρώμενος. διὸ οὐχ ἀπαμβλύνετα! 
πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων ϑέαν ἐχ τῆς τῶν μειζόνων νοήσεως, ὥσπερ ἢ 

y SEN M S ADI e 5 7 , αἴσϑησις διὰ τὸ αὐτὰς ὡς ὀργάνῳ χρῆσϑα:ι τῷ σώματι. 

Διαχρίνει δὲ ἱχανῶς xal τὰ περὶ τῆς νοερᾶς τῶν ψυχῶν δυνάμεως, 
΄ ΄ὔ Y / ΄ ^ 

ἑτέραν μὲν τον τὴν πραχτιχὴν ταύτην χαὶ φαντασίᾳ χρωμένην, σωματοειδεῖ 
οὔσῃ Cof, χατὰ τὴν PER πρότασιν ἑτέραν δὲ τὴν i χαὶ 
ταύτην διττήν, τὴν μὲν χατὰ τὴν ἀπὸ τῆς οὐσίας προϊοῦσαν ἐνέργειαν 3| 
, - y. ^ - M , N , ^ ^ j 
ἀτελῶς n εχουσαν Tj τε ᾿ςΞιωϑεῖσαν , X0t Ἢ εἰς τὸ προτέρην δυνάμει διὰ το 

' 5 A] ^ 

ἀτελὲς ἐχπίπτουσαν T, χατὰ τὸ τελειότερον ἱσταμένην δυνάμει T, χαὶ χατὰ 
» 2 CUMQUE TUUM MENS E AUNT MET SEN: τὶ eiit τὸ ἐνεργείᾳ" ἥτις οὐ χρῆται μὲν vf φαντασία, ἑπομένην δὲ αὐτὴν ἔχει ὡς 

τί προϊούσῃ xal ἐξισταμένῃ τῆς οὐσίας ἐνεργητιχῇ ϑεωρία συγχινουμένην᾽ 

τὴν δὲ χατὰ τὴν μόνιμον χαὶ εἰς ἕν χαὶ ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ τὴν ἐνέργειαν 
M συνάγουσαν" xa) ἣν xai τὸν ἐξῃρημένον μιμεῖτ 

ἐνέρ ΓΕ χαϑ᾽ ἣν μόνην ἐστὶν ἀϑάνατος. ὡς δι αὐτῆς τοῖς αἰωνίοις συνα- 
DN 

t 
πτομένη xal ὡς ἀεὶ di τὸ μόνιμον ἔχουσα, ἀχραιφνὲς μὲν ἐν τῇ yo- 
ριστῇ ζωῇ. ἀφιστάμενο 

- 
t ται νοῦν, xai ἔστι τῇ οὐσία 

- P] € mu ' mW X e - πως ἑαυτοῦ ἐν τῇ εἰς τὰ δεύτερα ῥοπῇ, GÀ 
L4 - S yov. ἔστι μὲν οὖν xoi τότε μόνιμον δευτέρως" 

ἵ y τ τ χωρ!στῇ (^ τὸ Gà ἔξω ῥέπον οὐχ ἀϑάνατον, ὡς πο πν χαὶ ὡς 
hi τὸ τ 

bd , c , 

Cm οὐ παρόν. διελὼν δὲ χαὶ τὰς ὀρεχτιχὰς δυνάμεις ἀπὸ τῶν γνωστιχῶν, 

zl [ΟἹ fYv 
- , ^ 

τίνες αἱ χατὰ τόπον τῶν ζῴων χινητιχαὶ δυνάμεις ἐπεξερὴ 
sucíom x«i τρίτῳ 

x 5 ἊΣ , v — 

τὴν μὲν ἅπασαν τὴν ϑεωρίαν ἔν τε τῷ i i hn D boi 
LJ 3. μ᾽ - KC ἘΞ — 5 , cA d hi M P] u 

ποιεῖται" ἐν δὲ τῷ Vind μετὰ τὸ ἀφορίσαι τὸν σχοπὸν xai ἐχϑέσϑαι., 
ὅσα τε xal οἷα δεῖ ζητῆσαι περὶ ψυχῆς προβλήματα, xol τὸν τρόπον ἀφο- 1*1 οἱ jo 
ρίσαι τῆς ἐπεξεργασίας εν dei τῶν ἀντιχειμένων ἀρχόμενον xoi διὰ μέσης 
τῆς ἐνεργείας εἰς τὴν οὐσίαν DRE τὰς τῶν παλαιοτέρων ἵστο- 

; τες NP ἦν qe SE 123 DORUM OELE ρήσας περὶ ψυχῆς δόξας, OU ὧν τε ἀποδέχεται χαὶ OU ὧν doque ἵνωστι- 

χήν τε τὴν ψυχὴν χαὶ χινητιχὴν τίϑεται ἀσώματόν τε χαὶ ἀμέριστον χαὶ 

ἀχίνητον τὰς σωματιχὰς χινήσεις οὖσαν. χαὶ ΕΣ ἁρμονίαν genu οὔτε 
σύνϑεσιν οὔτε λόγον τινὰ μίξεως ἀρχὴν ον ὡς στοιχε iov, 
οὐδὲ ὡς ix τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ὡς λόγον va χαὶ μίαν τὴν ἐν 

ναι βούλεται ψυχὴν χαὶ ἐν τοῖς λογιχοῖς, πάσας ἔχουσαν 
- / jv RE NOE σίας τε xal δυνάμεις, xaU' ἅς τε ὀρέγεται λογικῶς τε xai 

(02 c eo [t E x c a ct x g 

rb o ἕω S s o Da . 

ἑχάστῳ ζῴῳ 

τὰς RM dc 

ϑυμοειδῶς xoi ἐπιϑυμητιχῶς. 

ἢ δοξαστικῶς ἢ φανταστιχῶς ἢ αἰσϑητικῶς, χαὶ αὐτὰς ἔχουσαν ἐσχάτως 

εἶ 

5 
οὐ 

, 

χαὶ xa) ἃς γινώσχει νοερῶς ἢ ἐπιστημονιχῶς 

τὰς φυσιχᾶς. 
-" , hl 

Ἔτι ἐν τῷ τρίτῳ xav αὐτὸ τὸ λογιχὸν τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἐν με- 
, - » e m m ἜΣ δον Y Aero τοῖς Στὸ eA ἰσϑητιχῇ ποτὲ ΣΧ 

σότητι τῶν ἄχρων ὁρῶν ζωῶν., ποτὲ μὲν ἀπειχάζει τῇ αἰσυητιχῇ ποτε OZ 

(η΄ [0] c D e x τί, vospá* χαὶ ποτὲ μὲν εἰς τὴν αἰσϑητιχὴν ὑποβαίνουσαν, ποτὲ ὃ 

»ν 

νοῦς εἴρηται μηδὲν συνέχων ὅ 

10 

15 

f 20 

25 

30 

2 εἴρηται] de Anima A 5 p. 411*18 4 ϑεωρίαν a 5 αὐτὰς dubito num ferri 

possit 

ἐξώρροπον Àa 25 προϑήματα a 29 ἀμέριστον] ἀόριστον A' 
11 ἢ καὶ D: καὶ ἢ Aa 16 τοῖς] τῆς ἃ 20 ἔξω ῥέπον Torstrik: 
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νοερὰν ἀνιοῦσαν μίμησιν" x«i ποτὲ μὲν cic τὸ ἀμέ M ὡς οἷόν τε eu 0v 

συναιρουμένην χαὶ ὅλην ἐν ἑαυτῇ μένουσαν, ὅτε xol τὸν e ἔχοντα un 

υἱμεῖται νοῦν, ποτὲ δὲ d οὐοοστυ, πως ἑαυτῆς ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ xol κατὰ 35 
προβολὴν ἐνεργοῦσαν χαὶ εἰς ier aper οὐ μὴν ὡς πάντῃ τῶν 

5 ἀντιχειμένων ἀφισταμένην. χαὶ γὰρ ὃ μερισμὸς αὐτῆς μετὰ τῆς εἰς τὸ ἀμέ- 

ριστον συναιρέσεως, xol f, προβολὴ μετὰ τῆς εἰς ἑαυτὴν ἐπιστροφῆς. xal 

ἣ ἑαυτῆς ἀπόστασις μετὰ τῆς ἐν ἑαυτῇ μονῆς, ἀμοδρουμένης ὅτε εἰς τὸ 
Zo ey er ' ΄ ec Y σὰ Y Y - , 
ἔξω ῥέπει" ἵνα xol μένῃ ἅμα xol μεταβάλλῃ διὰ τὴν τῶν μόνως τε με- 

M ΄ / my ce , NC. Lure ὡς z 

γόντων xol πάντῃ μεταβαλλομένων μεσότητα T, ἡμετέρα ψυχὴ ἑχατέρῳ πως 40 

10 ἐπιχοινωνοῦσα τῶν ἄχρων,. ὥσπερ xoi μερίζεταί πως xai οἷον ἀμέριστος 
[τε] ἅμα γίνεται τε χαὶ ἀγένητος ὑπάρχει, φϑείρεταί τε τρόπον τινὰ χαὶ 
» 9 Μ᾿ ^ , P. ὃ , Υ, , S Ee $ , ὃ A ^ ^ 

ἄφϑαρτος διασώζεται. διὸ οὔτε μένειν τι αὐτῆς ϑησόμεϑα χατὰ τὸν 
Πλωτῖνον ἀεὶ ὡσαύτως χαὶ χαϑαρῶς οὔτε παντελῶς προϊέναι ἐν τῇ εἰς 
γένεσιν ῥοπῇ, ἀλλ᾽ ὅλη πρόεισι χαὶ μένει εἰλιχρινῶς ἐν τῇ πρὸς τὰ δεύτερα 

15 ῥοπῇ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν σαφέστερον xol ἢ ὅλη τῶν λόγων ἐπιδείξει διέξοδος 

ὡς xol ᾿Αριστοτέλει δοχοῦντα xol ὑπὸ τοῦ Ἰαμβλίχου ἐναργέστερον ἐχπε- 45 
φασμένα. ἤδη δὲ τῶν ῥητῶν ἐχώμεϑα. 

p.40231 Τῶν χαλῶν xai τιμίων τὴν εἴδησιν ὑπολαμβάνοντες. dr 

Τὸ προοίμιον τὸν σχοπόν τε ἅμα τῆς προχειμένης πραγματείας ὁρίζει 

20 xal ὡς περισπούδαστον ἀνθρώποις ἅπασι γεραίρει. ἔτι τε συντείνει τὸν 

ἀχροατὴν τὸ δύσληπτον χαϑόλου τε τῆς τῶν οὐσιῶν ϑεωρίας χαὶ ἰδίως 
τῆς ὑυχυῖς ἐχφαῖνον. πᾶσαν μὲν οὖν εἴδησιν ἐν τοῖς χαλοῖς τε xal τιμίοις 5 
τάττει, οὐ τὴν ὁποιανοῦν γνῶσιν εἴδησιν προσαγορεύων, ἀλλὰ τὴν ἐπιστη- 

ΟΡ δὴ ' , ς. ὦ δ 257 Ὰ ' , ' y 

ϑονικήν᾽ χατὰ γὰρ ταύτην ἡμῖν τὸ εἰδέναι, χατὰ δὲ δόξαν τὸ οἴεσϑαι. 

25 ἀπολείπονται δὲ χαὶ φαντασίαι χαὶ αἰσϑήσεις τῆς εἰδήσεως, συμβεβηχότων 
DEN M , ^ - 5 ΄ 3) , ^ x N εν (AU e) ἢ 

ἀεὶ xol οὐδεμιᾶς οὐσίας ἀντιλαμβανόμεναι. εἴδησις μὲν οὖν T ἐπιστημονιχή 
ἐστι γνῶσις. χαλὰ δὲ xoi τίμια τῷ μὲν ὑποχειμένῳ συντρέχει (xol γὰρ 10 

b M » » , N mT— SN XY / - x , 

πᾶν τὸ ὄντως τίμιον χαλόν, χαὶ πᾶν τὸ χαλὸν τίμιον), τῷ δὲ λόγῳ δια- 
΄ N Χ ΄ 2 e 2 M M T2 CN e , 7 ^N φέρει" καλὸν μὲν γάρ ἐστιν ὡς ἐραστὸν xol Ov αὑτὸ αἱρετόν, τίμιον δὲ 

80 διὰ τὸ σεμνὸν χαὶ ὑπερέχον, ὑποχλινομένων αὐτῷ τῶν ἄλλων οἷς ἐστι τί- 
utov. εἰχότως ἄρα ἄνϑρωποι ὄντες καὶ χατὰ λόγον οὐσιωμένοι τῶν χαλῶν 
χαὶ τιμίων εἶναι ὑπολαμβάνομεν τὴν SENDER dep. ὡς τὴν eee 
οὖσαν τοῦ λόγου τ χαὶ διὰ τοῦτο ἐφετήν τε αὐτῷ χαϑ᾽ αὑτὴν 

οὖσαν χαὶ ἐγγενομένην τὸ ὑπερέχον αὐτῷ δωρουμένην. 15 

35 p.40242 Μᾶλλον δ᾽ ἑτέραν ἑτέρας ἢ κατὰ ἀχρίβειαν T, τῷ 

βελτιόνων τε χαὶ ϑαυμασιωτέρων εἶναι. 

ἽΛπασα μὲν γὰρ ἐπιστήμη χαλή τε χαὶ τιμία, ἄλλῃ ὃὲ ἄλλης χαλλίων μεν γὰρ 19i Tj τ Tj T) 

6 ἑαυτὸν ἃ ὃ μόνης ἃ 11 τε (ante ἅμα) expunxi γίνεται τε D: τε om. Aa 

18 superscribit Σιμπλικίου ὑπόμνημα εἰς τὸ πρῶτον τῶν περὶ ψυχῆς ᾿Αριστοτέλους ἃ οἵ. ad 
pi 1:1 post εἴδησιν add. εἶναι ἃ 19 προχειμένης om. pr. A 22 ψυχῆς ἃ 

98 λόγῳ δὲ ἃ 37 τε (post χαλή) om. a 
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v 

χει πρὸς τὴν Lk 
' ' , 

τῶν ἐν οὐρανῷ φαινομένων χαταληπτιχὴν ἀστρονομίαν, διὰ τὴν πόρρω αὐὖ- 
τῶν ἀπόστασιν ἀπολιμπανομένην τοῦ ἀχριβοῦς, Tj τῷ βελτιόνων εἶναι. ὡς 

Qu τε χαὶ eue ἢ τῷ ἀχριβεστέρα εἶναι, ὡς γεωμετρία 

' 

ἀνάπαλιν ἔχει ἀστρονομία xai f, E τὰ φαινόμενα πρὸς ὀπτιχὴν γεωμε- 90 
Ἁ 

τς 

τριχήν τινα ὑπάρχουσαν. ἀλλ᾽ αὗται μὲν μαϑηματιχαὶ οὖσαι πραγματεῖαι 
T » 

τῶν χυρίως ἀπολείπονται ἐπιστημῶν, ὡς EID οὐσίας οὖσαι μήτε ix τ 
ἀληϑινῶν ἀρχόμεναι αἰτίων" ἀληϑινὰ γὰρ τὰ Een εἴδη. εἶεν ὃ 

χαὶ ἐν ταῖς τῶν οὐσιῶν ϑεωρητιχαῖς ἀχριβέστερον "S ἡμῖν τῆς περὶ τῶν 

οὐρανίων φυσιολογίας ἐγγινομένη ἣ περὶ ζῴων διὰ τὸ προσεχὲς οὐ λαν- 
ϑάνουσα, ἐχείνη δὲ ταύτης τῷ περὶ βελτιόνων εἶναι. βέλτιον μὲν οὖν ἐστ’ 9 

ι V 

M - b 4 N »/- S » , [4 , - : - hi ΄ 

τοῦ ποτὲ ὄντος τὸ ἀίδιον, χαὶ τὸ αἰτιώτερον ὡς τέλος ἢ ὡς ποιοῦν ἢ ὡς 
T -Ὁ » Ld M 6) E. bi Cr 2 ^ b] , εἶδος τοῦ αἰτιατοῦ, xol ὅλως τὸ ϑεοῖς πλησιάζον τοῦ μᾶλλον ἀπωτέρω 
xav οὐσίαν. ἀχριβεστέρα δὲ γνῶσις T, ἀναγχαία χαὶ ἀπαράλειπτος xoi jm, 

οἰχεία τῷ γνωστῷ. 

p.40243 Δι᾿ ἀμφότερα ταῦτα τὴν περὶ ψυχῆς ἱστορίαν εὐλόγως 
ἂν ἐν πρώτοις τιϑείημεν. 

Διά τε ἀχρίβειαν χαὶ διὰ τὸ περὶ βελτίω χαὶ ϑαυμάσια ἔχειν. διὰ 
γὰρ τὴν πρὸς τ αὐτῆς τῆς ψυχῆς οἰχειότητα ἐγγυτάτω ὃν τῷ γινώ- 80 

, 

σχοντι τὸ γνωστὸν ἐναργῆ ads pos xai dxpipr τὴν τῶν συνϑέτων γνῶσιν" 
χαὶ γὰρ ἧ τῶν συνθέτων ἡμῶν αὐτῶν συναίσϑησις ἐναργής τε xoi ἀχριβής. 

δὲ χατὰ νοῦν χαὶ λόγον τῆς ψυχῆς αὐτῆς εἰς ἑαυτὴν ἐπιστροφὴ ἀπαϑῶς U i i i i 

γινομένη ἔτι ἐναργεστέρα xol ἄχριβε τέρα. ἀλλὰ χαὶ αὐτῇ τῇ πρὸς ἕαυ- 
τὴν ἐπιστροφῇ ἀσώματον χαὶ χωριστὴν σωμάτων ἑαυτὴν εὑρίσχουσα χαὶ 

ὠστιχὴν xai ἑαυτῆς χυρίαν διὰ τὸ χατὰ βούλησιν ζῆν xol ἀρχιχὴν ὡς f [Sot i i Uus 
βελτίστην ϑαυμάσεται ὡς οὐχ cicer τῶν πρώτων αἰτίων. οὐ γὰρ 35 
ὡς αὐτόϑεν πρώτην, ἀλλ᾽ ὡς ἐν πρώ pe φησί, διὰ τὴν οἷον συνεχῆ 
πρὸς αὐτὰ ὑπόβασιν. ἣ δὲ ἱστορία ἀντὶ τῆς ἐπιστήμης εἴληπται νῦν" ἴσμεν 
γάρ φαμεν ὅσα ἀχριβῶς γινώσχομεν. 

p.40244 Δοχεῖ δὲ xal πρὸς ἀλήϑειαν ἅπασαν ἣ γνῶσις αὐτῆς 

μεγάλα συμβάλλεσϑαι, μάλιστα δὲ πρὸς τὴν φύσιν" ἔστι γὰρ 
κι , a, ^ 

οἷον ἀρχὴ τῶν C 
ν 

-— 

y. xS eu e 

Καὶ χαϑ’ αὑτὴν μὲν ἢ περὶ ψυχῆς εἴδησις χαλή τε xal τιμία ὡς εἴ 40 
ρῆται, μειζόνως δὲ εἰ xal πρὸς πᾶσαν ἀλήϑειαν μεγάλα T, γνῶσις αὐτῆς 

2 

συντελεῖ, τουτέστι πρὸς τὴν τῶν ὄντων ἐπιστημονιχὴν γνῶσιν. ἀλήϑειαν 
^ 

γὰρ νῦν ob τὴν αἰσϑητικὴν οὐδὲ τὴν δοξαστιχὴν ἀχουστέον, ἀλλὰ τὴν ἐπι- 
στημονιχὴν xol τὴν τῶν οὐσιῶν, πρὸς ἣν οὐ μόνον συμβάλλεται $, τῆς 

1 ἢ — εἶναι margo A ὃ χαταλιμπανομένῳ ἃ ἢ --- 4 ἀστρονομία margo A 

22 ἔτι om. ἃ 24 χαὶ ἑαυτῆς Torstrik: ἑαυτῆς Aa 29 πρῶτον ἃ 26 φησὶ 

D: φυσιχὴν ἀ8 
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ψυχῆς γνῶσις, ἀλλὰ xai μεγάλως" πρὸς μὲν τὴν περὶ τῶν ὄντων, ἐπειδὴ lr 
ὡς ἐν τοῖς [Περὶ ζῴων μορίων ἔφη. οὐχ ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ γνώσεως τὸ 
νοητὸν οἷόν τε γνῶναι, οὐδ᾽ ἄνευ τῆς τοῦ ἡμετέρου νοῦ, εἴ γε ἡμῖν ὅπω- 45 

σοῦν γνωστὰ τὰ νοητά. ὁμοίως μὲν οὖν οὐδὲ τὰ αἰσϑητὰ ἄνευ τῆς τοῦ 
αἰσϑητιχοῦ. ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἐπιστητὰ οὐδὲ οὐσίαι, λόγος δὲ xol νοῦς ὃ 
τῶν οὐσιῶν xal τῶν φυσιχῶν ϑεωρητιχός, ἣ τούτου γνῶσις x«l πρὸς τὴν 
τῶν φυσιχῶν γνῶσιν ὡς ἐπιστητῶν ἱχανῶς συντελεῖ. ἔτι διὰ τὸ μέσην τῶν 

τε ἀληϑῶς νοητῶν χαὶ τῶν φυσιχῶς ὄντων χαὶ τῶν ἀμερίστων τε χαὶ με- 
ριστῶν εἶναι τὴν ψυχὴν xal f, περὶ αὐτῆς ϑεωρία ἱχανὴ πρὸς τὰς τῶν 
ἄχρων συμβάλλεσθαι φιλοσοφίας" πρὸς μὲν τὴν πρώτην διὰ τὴν πρὸς τὰ 50 
ἄλλα τῆς ψυχῆς δμοιότητα (ἐχ γὰρ τῶν μέσων ῥάων T, πρὸς τὰ χρείττω 
ἀναφορά). πρὸς δὲ τὴν φυσιχὴν μάλιστα διὰ τὸ ὡς ἐξ αἰτίας | τὰ αἰτιατὰ 1v 
γινῴώσχειν ἐπιστημονιχὸν ὑπάρχειν. εἰχότως οὖν μάλιστα πρὸς τὴν φύσιν, 
διότι ἢ ἐξ αἰτίων τῶν αἰτιατῶν γνῶσις χυριωτέρα τῆς ἐκ τῶν αἰτιατῶν 
εἰς τὰ αἴτια ἀναγομένης. ἐχ δὲ τῆς ψυχῆς τὰ φυσικὰ ὡς ἐξ ἀρχῆς Tjp- 
τηται: χυριώτατα γὰρ τῶν φυσιχῶν τὰ ζῷα, ὧν οἷον ἀρχή; φησίν, T, ψυχή; 
τὸ οἷον προσϑείς, ὅτι τὸ εἶδος χαὶ ἢ νοερὰ xol ἣ ἀμέριστος οὐσία ὄντως 
ἀρχή. f, δὲ ψυχὴ ἐχβᾶσα τῆς ἀμερίστου χαϑαρῶς οὐσίας xal τῆς ἀληϑῶς 5 

ἀρχῆς ἀπολείπεται. xol γὰρ ἣ εἰδητικὴ ἀρχὴ ἀμέριστος (πᾶν γὰρ εἶδος 
ὅρος xol οὗ ἕνεχα᾽ τελειότης γάρ) χαὶ τὸ ὅϑεν ἢ ἀρχὴ τῆς χινήσεως: νοῦς 
γὰρ τὸ πρώτως χινοῦν. δοχεῖ δὲ ἔφη οὐχ ὡς ἀμφισβητῶν, ἀλλ᾽ ὡς χαὶ 
ὑπὸ τῶν ἄλλων ὁμολογούμενον. 

p.402a7 Ἐδπιζητοῦμεν δὲ ϑεωρῇσαι καὶ γνῶναι τήν τε φύσιν 
αὐτῆς xal τὴν οὐσίαν. 

Σαφέστερον τὸν σχοπὸν ἐχτίϑεται διὰ τούτων, τῆς τε ψυχιχῆς οὐσίας 10 
χαὶ τῶν χαϑ'᾽ αὑτὰ ὑπαρχόντων αὐτῇ τε τῇ ψυχῇ x«i OU ἐχείνην τοῖς 

, » e , M , ^ —- e , M P] 

ζῴοις ὄντα ϑεωρητικόν ve xoi γνωστιχόν. δηλοῖ δὲ T| μὲν ϑεωρία τὴν &x 

τῆς ἐναργείας χαὶ ἐχ τῶν τῇ αἰσϑήσει φαινομένων ἀναφορὰν εἰς τὴν περὶ 

αὐτῆς ἀλήθειαν, f, ὃὲ γνῶσις τὴν χατὰ λόγον ἐπιστημονιχὴν χατάληφψιν. 

ἢ δὲ φύσις οὔτε τὸ γένος δοχεῖ μοι δηλοῦν (οὐ γὰρ συνήϑης T χρῆσις) 
» , , 5 Ἁ m », , , », ) ΄ x ' [14 », ΄“« 

οὔτε ἐκ παραλλήλου ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ σημαίνει" ἀλλ᾽ ἢ μὲν τὸ ὅσον αὐτῆς 

πρὸς τὰ φυσιχῶς ὄντα ἀποχλῖνον δηλοῖ, f, δὲ οὐσία τὸ πρὸς τὰ νοητὰ 1 
συγγενὲς χαὶ χωριστόν. 

p.4028 Ei9' ὅσα συμβέβηχε. 

Τὰ x«9' αὑτὰ δηλαδή" τὰ γὰρ ὡς ψυχῖ. x«i ἐπεὶ προηγεῖται χατὰ 
τὴν ἐξ αἰτίων γνῶσιν ἐπιστημονικὴν οὖσαν T, τῆς οὐσίας τῆς τῶν συμβεβη- 

2 Περὶ ζῴων μορίων A 1 p. 641256 6 ἡ BD: ἢ Aa 11 ἄλλα] «oÀ« aut ἀίδια 
[4 , Diels, dpa Torstrik 12 fort. διὰ τὸ τὸ 19 ὑπάρχον Torstrik 16 ζώων τὰ 

φυσιχὰ À, qui tamen in marg. habet οἶμαι τῶν q. τ. ξ. 21 ζῴοις om. ἃ 96 τῆς 

πῶν D: τῆς om. Áa — ^ 
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χότων, βουλόμεϑα δὲ γενέσϑαι ἐπιστήμονες, εἰχότως ἐπιζητοῦμεν πρότερον lv 
- b] ^ 

γνῶναι τὴν οὐσίαν, εἶϑ᾽ ὅσα συμβέβηχεν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ix τῶν ἡμῖν γνωρ:- 20 
- μωτέρων ἐπὶ τὰ φύσει πρότερα T μάϑησις, ἀναγχαίως ἐν τῇ διδασχαλίᾳ ἀπὸ 

» z A. N 3: à Y VS Ds OPE et Rs 
τῶν συμβεβηχότων τὴν οὐσίαν αἱρεῖ, ὧν τὰ μὲν ἴδια πάϑη τῆς ψυχῆς 

* ^ - ΄ ΄ , ε - » [4 , 

5 εἶναι δοχεῖ, πάϑη λέγων οὐ τὰ ὁπωσοῦν αὐτῇ ὑπάρχοντα (οὐ γὰρ καὶ 

τὰς Bern. αὐτῆς νοερὰς ἐνεργείας), ἀλλ᾽ ὅσα τῷ παϑεῖν τι τ ὑπάρχει. 
σ M ΄ ' à ἐν 

ota ἢ sic σῶμα ῥοπὴ xoi ὅλως T, χατὰ προβολὴν ζωή ἐν γὰρ ἀποστάσει 

Ξ δὲ πως τῇ ἀφ᾽ ἑαυτῆς, τοῦτο. OE πάϑος" ἐπεὶ fj μόνιμος ἐνέργεια $ αὐτὴ τ 
οὐσίᾳ xal ob συμβεβηχός. τῶν δὲ συμβεβηχότων, ἃ χαὶ πάϑη ἔφη. τὰ 90 

10 μέν ἐστιν ἴδια τῆς ψυχῆς, ὡς ἢ ϑεωρητικὴ αὐτῆς γνῶσις οὐδὲν αἰσϑήσει 
7 En ἢ ὅλως τῷ σώματι χρωμένη: ὅση Oi αἰσϑητιχὴ xo φαντα- 
στικῇ χαὶ ἢ ταύταις χρωμένη πραχτιχὴ quu e χαὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις 

: 
ὑπάρχει. οὐδὲ μόνων ἐστὶ τῶν ζῴων, ἅπερ ἐστὶ τὰ Dude ἀλλὰ xai 

αὐτῆς τῆς ψυχῆς. ὡς γὰρ ἐρεῖ, ἢ ἄρχεται ἐξ αὐτῆς ἢ λήγει εἰς αὐτήν. 

15 μ.403410 [Ιάντῃ δὲ xal πάντως ἐστὶ τῶν χαλεπωτάτων λαβεῖν 30 Ld 

τινα πίστιν περὶ αὐτῆς. 

μάλιστα ἐπ'ζητοῦμεν τὴν οὐσίαν αὐτῆς γνῶναι προειπών. συντείνων τοὺς 
bi 

͵΄ Y 20 σιῶν pene υεϑόδου ὑπομιμνήσχει. οὔτε γὰρ εἰ μία ἢ πλείους ῥάδιον 
ναι" ἢ 1 » $2 Bus ara πε δα HUC eere ΡΩΝ URGE Y, 40 γνῶναι" xal γὰρ dv μία δόξειεν, ἐπεὶ xal αὐτὴ ἢ ζητουμένη οὐσία χοινὴ 

M ὶ 

φιλοϑεάμονας τῶν ὄντων. τὸ δύσληπτον πρῶτον μὲν χαϑόλου τῆς τῶν οὐ- 

ρ 

xol μία τις ἐν πᾶσιν εἶναι δοχεῖ xal 1, τοῦ ὄντος χοινωνία, xol διὰ τὸ 
μίαν παραδίδοσϑαι μέϑοδον, ἐπὶ μὲν τῶν ἁπλῶν ἰδιοτήτων τὴν xxv ἐπι- 

' , £I M eo , 3. —X SY - 2 ς βολὴν σύνεσιν, T, τοὺς ὅρους γινώσχομεν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐχ πλειόνων τὴν ὡς 
25 ἐχ γένους xal διαφορῶν᾽ xal πλείους αὖ διὰ τὴν ἑτερότητα τῶν τε γενῶν 

xoi τῶν διαφορῶν xol δηλονότι xul τῶν εἰδῶν. εἴτε δὲ y. 
εἴτε, ὅπερ ἀληϑές, χαὶ μία χαὶ πλείους. οὐχ εὔχολος αὐτῆς ἣ χατάληφις, 4ὅ 

ἐπειδὴ xal πᾶσα ἐπιστημονιχὴ ἕξις δύσληπτος, φύσεώς τε δεομένη ἐπιτη- 

δείας xol γυμνασίας μαχρᾶς xai διαχεχαϑαρμένης τῆς λογιχῆς ζωῆς, εἰ 

80 μέλλοιμεν ὀρθῶς πάντως τοῦ προτιϑεμένου τὴν οὐσίαν εὐέχτως αἵρεῖν. ἀλλὰ 
ACER ΄ , Y^ Y » c» Ar , ΝΕ NA 4 -. 

τοῦτο τὸ ζήτημα οὐχ ἴδιον τῆς περὶ ψυχῆς ϑεωρίας, χοινὸν δέ φησι πολλοῖς 

ἑτέροις, ἐφ᾽ ὅσων τὸ τί ἐστι ζητοῦμεν: χοινὴ γὰρ τούτων ἁπάντων ἣ 
δριστιχή. εἶτα ὅτι μία μετὰ παραμυϑίας ὑποϑέμενος (ὡς γὰρ μία fj τῶν 

ι 

χαῦ᾽ αὑτὰ ὑπαρχόντων ἐπιστήμη. ἥπερ ἐστὶν ἢ ἀποδειχτιχή, οὕτω xal 50 
e 

8 ? 

35 τοῦ τί Ty εἶναι μία ἣ ptores, ἐπεὶ xal 7, διαιρετυκὴ υἱα xai ἣ ἀναλυτιχὴ 
τὴν μέϑοδον ταύτην οὕτω δηλαδὴ ὡς ἕξιν χτή- 

^a 

ὡσαύτως), ζητητέον φησ 
σασϑαι δριστιχήν. ἐπεὶ δὲ χαὶ πολλαὶ τρόπον τινὰ (ὑπέμνησεν δὲ xol τοῦτο 

4 ὧν — 5 δοκεῖ cum superiore lemmate coniungit ideoque hic om. ἃ 5 πάϑη δὲ 

λέγει ἃ ἵ προβολὴν una litera post προ — erasa A: προσβολὴν ἃ 14 ἐρεῖ] cf. 

de An. A 4 p. 408016 34 ἡ ante ἀποδειχτιχή om. A 35 ἀναλυτιχὴ — διαι- 

ρετιχὴ a 
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διὰ τοῦ δεήσει yàp λαβεῖν περὶ ἕχαστον τίς ὃ τρόπος" δεῖ γὰρ ἐφ᾽ lv 
ἑχάστου ἰδιοτρόπως τῇ χοινῇ χρήσασϑαι μεϑόδῳ)" ἐπεὶ οὖν xol πολλαί, ἔτι 
χαλεπώτερον γίνεται τὸ πραγματευϑῆναι, τουτέστι τὸ τὴν ἴδιον 

ἑχάστου ἑλεῖν οὐσίαν. τὸ δὲ ἐπιφερόμενον | τὸ ἐὰν δὲ φανερὸν T, πό- ὃ: 
δ τερον ἀπόδειξις xal τὰ ἑξῆς ἐξήγησις εἶναί μοι τοῦ προειρημένου δοχεῖ τοῦ 

δεήσει γὰρ λαβεῖν περὶ ἕχαστον τίς ὁ τρόπος, ὡς ἑπομένου τούτου 
χαὶ τοῖς μίαν ἡντιναοῦν τὴν τοῦ τί ἐστιν ὁμολογοῦσι μέϑοδον. ἕπεται 
γὰρ χαὶ τούτοις ζητεῖν, ἐχ τίνων ἀρχῶν 6 ἴδιος ἑχάστου ἀποδοϑήσεται 
δρισμός. 

10 p.402a21 ἴλλλαι γὰρ ἄλλων ἀρχαί. δ 

c / "Exspot γοῦν ἀριϑμῶν xoi ἕτεραι ἐπιπέδων χαὶ ἄλλαι τῶν φυσιχῶν 
E oi ἐπὶ πάντων ὁμοίως. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ ἴδια τὰ ἀποδειχνύμενα Aé- 
γεται, χἂν οὐσιώδη T. ὅτι ὡς ἄλλο ἄλλου χατηγορεῖται πᾶν δειχνύμενον xal 
διὰ τοῦτο μὲν συμβεβηκὸς ὡς σὺν ἄλλῳ βεβηχός" ἴδιον δέ, ἐπειδὴ χαὶ 

18 τὸ χοινὸν πλειόνων ἰδιοτρόπως χρὴ γινώσχεσϑαι διὰ τῆς ἀποδείξεως. οὕτω 
υὲν οὖν πρῶτον χοινῇ τὸ δύσληπτον τῆς δριστιχῆς ὑπέμνησεν ἕξεως. προσ- 
τίϑησι δὲ xol τὴν ἴδιον ἐπὶ τῆς ψυχικῆς οὐσίας χαλεπότητα, ἅμα xol τὰ 10 
προβλήματα ἐχτιϑέμενος περὶ ὅσων ζητήσει διὰ τοῦ" 

p.402292 [Ιρῶτον δ᾽ ἴσως ἀναγχαῖον διελεῖν. ἐν τίνι τῶν γενῶν 
20 χαὶ τί ἐστιν. 

᾿Ἐπείπερ ἐν τοῖς δριστιχοῖς λόγοις πρὸ πάντων ἐστὶ τὸ γένος λαμβα- 
νόμενον xal τότε ἢ διαφορά, διότι ἀμέριστον τὸ εἶδος xal ἀμερίστως τό 15 

τε ὡρισμένον xal χαραχτηριστιχὸν συνειληφός, ὃ λόγος ἅμα τε διαιρῶν xat 
συνάγων ἰδίᾳ πρῶτον αὐτοῦ ἐμφαίνει τὸ ὡρισμένον, ἔπειτα δὲ τὸ χαραχτη- 

35 ριστιχόν, ὧν τὸ μὲν ἐν τῷ τί ἐστι, τὸ δὲ ἐν τῷ ὁποῖόν τί ἐστι γινώσχεταί 
τε χαὶ λέγεται. διὸ xoi αὐτὸς εἰπὼν ἐν τίνι τῶν γενῶν ἀναγκαῖον 
διελεῖν προστέϑειχε χαὶ τί ἐστι, σαφηνίζων τί δηλοῖ τὸ ἐν γένει εἶναι, ὅτι 
χαϑ᾽ ὅ τί ἐστιν, ὥσπερ ἐν διαφοραῖς xaU' ὃ τοιόνδε. ἀμφισβητεῖται δὲ 
ἐπὶ ψυχῆς, εἰ τὸ γένος αὐτῆς οὐσία T, ποιὸν T, ποσόν. διὸ xol τούτων 20 

80 εἰδιχῶς τῶν τριῶν ἐμνήσϑη χατηγοριῶν, ὡς ἐν ταῖς φερομέναις δόξαις τῶν 
τριῶν λεγομένων, προσϑεὶς δὲ τὸ T, χαί τις ἄλλη τῶν διαιρεϑεισῶν 
χατηγοριῶν διὰ τὸ ἐνδέχεσϑαί τινας xol ὕπ᾽ ἄλλην αὐτὴν ἄγειν. οἱ μὲν 

οὖν Πυϑαγόρειοι xoi Πλάτων οὐσίαν αὐτήν φασιν" οἱ δὲ ἁρμονίαν σωμάτων 
εἰπόντες xol οἱ τοιάνδε χρᾶσιν ἐν τῷ ποιῷ τίϑενται. Ξενοχράτης ὃὲ 

ο 

5 Y LM , 2 ὧν m- 35 ἀριϑμὸν αὐτὴν ϑέμενος ἐν ποσῷ Ooxci. 

9 τρόπος A, qui tamen in margine habet ὁρισμός 11 ἕτεραι γοῦν D: om. A 

10 ἕτεραι γοῦν — ἐπιπέδων] horum loco proxima lemmatis verba χαϑάπερ — ἐπιπέδων con- 

tinuat à 11 ψυχῆς a 24 ἐμφαίνει BDa: ἐμφαίνεται A 26 διελεῖν rescriptum 

ex lemmate v. 19: εἶναι ἑλεῖν Α8 
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* » y, - L4 - M , , 

p.402225 Ἔτι δὲ πότερον τῶν ἐν δυνάμει ἢ μᾶλλον ἐντελέχειά 9r 

τις διαφέρει γὰρ οὔ τι σμιχρόν. 25 

χαὶ ἢ τελειότης τὸ cit 
, , M hj 

y οὐσιωμένη, ἀλλὰ χαὶ πᾶν τὸ εἰδο- 
μ᾿ πεποιημένον, μάλιστα δὲ τὸ σύνϑετον διὰ τὴν πρὸς ὕλην χοινωνίαν ἤδη δὲ 

5 xa) αὑτὴν ἐν τῷ δεχτιχῷ 

Y - x - » » 4 ε B Q € " xal πᾶν τὸ σῶμα χἂν ἄυλον ἢ. ὥς μὴ x«0 ἑαυτὸ en bc' ἑαυτοῦ ζῶν, 
ἀλλ᾽ ἕτέ n οὐ γὰρ ὡς σῶμα. ἣ δὲ ψυχὴ χατὰ μὲν ἀλήϑειαν Ὁ τ 80 
τῶν εἰδῶν xal τῶν εἰδοπεποιημένων ὡς ὅλη OU ὅλης ἑαυτῆς τὴν πρὸς 

10 ἑχάτερον ἐμφαίνουσα κοινωνίαν. ἀξιοῦται δὲ ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους διὰ τὸ ἀφ’ 
ἑαυτῆς ζῆν τε xal ἐγείρεσϑαι, xai ὡς χινητικχὴ τῶν σωμάτων ἀρχὴ οὐ 
πρὸς τὸ δριζόμενον ἀλλὰ πρὸς τὸ δρίζον ἀποχλίνειν. διὸ xol οὕτω πως 
v EI M P] ^ , » - e ES 

ἔφη T, μᾶλλον ἐντελέχεια, ἐπειδὴ οὐχ εἰλιχρινῶς οὐδὲ ἁπλῶς, εἴ γε xal 

ἣ λογικὴ ψυχὴ χαὶ ὃ μετεχ M i t τε xol ὑλιχὸς 
΄ ' J TA ^T "jm ἐν ἃ 

15 λέγεται. διὰ τὴν αὐτὴν O& αἰτίαν xal τὸ τὶς πρόσχειται, 

ς νοῦς δυναυ, ε 
σ 

ὅτ t μὴ ἀπροσδιο- 35 

ρίστως xal ἁπλῶς ἐστιν ἐντελέχεια, ἀλλ᾽ ὕπο quem c ὅϑεν οὐδὲ ἀεὶ 
, 

χατὰ “τὴν τελείαν ἵσταται ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ ἐνίοτε χατὰ τὴν ἀτελεστέραν τὴν 
' 3 o- 2 ^ , ἘΞ ΡΥ Ἃ M A 5^ , eo 2 χατὰ τὴν ἕξιν. ἐν δυνάμει δὲ ὃν xal τὸ εἰδοποιούμενον ϑέμενος, ὅπερ ἐν- 

τελεχείᾳ μέν ἐστιν, οὐ μὴν ἐντελέχεια (αὕτη γὰρ τὸ εἶδος), εἰχότως τῷ ἐν 
, ' à 20 δυνάμει οὐ τὸ ἐντελεχείᾳ. ἀλλὰ τὴν ἐντελέχειαν ἀντιτέϑειχεν. ἐν μὲν γὰρ 

ἐντελεχείᾳ τὸ εἰδοποιη ὃ f ἜΣ ()- - wu 
c1 e^ 

codd ΡῈ $| μὲν γάρ ἐστι χαϑ᾽ αὑτὴν οὐσία, ὡς 40 
Μετὰ τὰ φυσιχὰ μανθάνομεν. T, δὲ xad ἕτερον, xol f, υὲν πρώτη ἣ δὲ 

3. € / NN » ΄ δευτέρα, xai ἢ μὲν αἰτία ἢ δὲ αἰτιατή. 

b [321 ε m» Θ τῷ c ren 
v4 xN [0] γα) e (0s o τ e (n^ XN S "A (0 -υ 7e [0] TO a c1 NT! 

SQ. 7e [0] Co] τὸ 

Μεριστὴ μὲν ἁπλῶς ἣ σωματιχὴ οὐσία πᾶσα. ἄλλων ἀλλαχοῦ τῶν 
υορίων χειμένων" τ δὲ εἰλιχρινῶς ἣ νοερά" πολὺ δὲ βάϑος ἔχουσα 
χαὶ ἣ μεταξὺ ἀμφοῖν οὐσία, ἐν Tj χαὶ ἣ ψυχή. δηλοῖ δὲ τὴν μὲν εἰς τὸ 40 

, 

ς 
PT 

$us - ES ue 
μεριστὸν αὐτῆς ὑπόβασιν ἣ χατὰ ἀπόστασιν τοῦ γνωστοῦ ἀντίληψις xol ἢ 
yo) c 30 dc dual 3 

διέξοδος" τὴν δὲ τοῦ ἀμερίστου μέϑεξιν ἢ χατὰ τὸ (peso ἧς γνώσεως 
στάσις (ἕνωσις γὰρ ἀυφοῖν ἥδε ἀμερής) xoi T, xo es ἀεὶ ἐν v u 
βολῇ βάσις xai ἣ μετὰ τὴν xaxà μέρος διέξοδον εἰς ἕν ἀν ὃ 2 

M ᾿Αριστοτέλης ὥσπερ πρὸς τῷ εἴδει. οὕτω xal πρὸς τῷ ἀμερίστῳ μᾶλλον 

Á, ,» ^ , 

€ ἕτερα μετάβασις xal f, χατὰ μέρος ἐπὶ τῶν rss 

Uszt 
ων 

(^ S Ὗ [L2 o c 7E 97 x o - e e x 35 τίϑεται τὴν Ψυχήν, τοῦτο μὲν ὡς οὐ μεριστήν. τοῦτο ὃ 
- - B P c de 

ὑεριστῶν, ἀλλὰ xal τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας ἐξῃρημένης 

τῆς λογικῆς ψυχῆς. 

1 post δυνάμει ex Ar. add. ὄντων ἃ 4 δὲ ὃν recte A cf. v. 18: δ᾽ ἐστὶν a: τὸ δ᾽ ἐν 

δυνάμει ὃν Torstrik 6 τὴν ὕλην ἃ 9 δι᾿ ὅλης BD: δὲ ὅλης Aa 22 ἐν τῷ 

ζῆτα τῆς μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. Z 4 (?) 35 μεριστὸν ἃ 



12 

10 

15 

35 

24 

99 

SIMPLICI IN L. DE ANIMA 11 [Arist. p. 40201. 2. 5] 

p.402»1 Καὶ πότερον ὁμοειδὴς ἅπασα ψυχὴ ἣ οὔ. 2r 

Καὶ τοῦτο εἰς ζήτησιν προβάλλεται, εἰ ὁμοειδεῖς ἀλλήλαις αἱ ψυχαὶ 
πᾶσαι, T, φυτιχὴ f; αἰσϑητιχὴ ἢ λογική. ὁμοειδῇ δὲ δηλαδὴ τὰ xo ἕν 

τὸ εἰδικώτατον δριζόμενα εἶδος: τὰ γὰρ χατά τι χοινότερον ὁμογενῆ. οὐχ 

ὃ 
^ - 

hi 
0 ξ 

" y p. Sx hi / 9 ΄σῳ NIAI N ^ ^ ' 2 

μοξιογ)- ξςητήσεως 0g τὸ προχξίμξενον αςιοῦται οἷα τοὺς τὴν οιάαφορᾶν εν 

τοῖς συνϑέτοις | ἀπὸ τῆς ὕλης, ἀλλὰ μὴ ix τοῦ εἴδους εἰσάγοντας, ὡς ἐπὶ ὃν 

τῶν αὐλῶν, φασί, διάφοροι οἱ ἐχ τῶν ἔγγιον χαὶ τῶν ἀπωτέρω τρήσεων ἀπο- 

δίδονται ἦχοι, ἑνὸς ὅμως ὄντος τοῦ ἐμφυσωμένου πνεύματος. ἀλλ᾽ οὐ xac 
εἶδος οὐδὲ χατ᾽ οὐσίαν, φήσομεν, f, διαφορά. ὡς γὰρ τὸ μαχρότερον xoi 
βραχύτερον οὐ ποιεῖ xav εἶδος ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἐναλλαγήν., οὕτως οὐδὲ 
τὸ βαρύτερον xai ὀξύτερον τὸν αὐλητιχὸν ἦχον xax εἶδος ἐξαλλάττει, ἐπεὶ 5 

πᾶσα οὐσία χαὶ τὸ εἶναι xal τὸ τοιάδε εἶναι χατά τι ἔχουσα εἶδος xod 
τοῦτο ἂν xal τὴν πρὸς τὰς ἄλλας ἔχοι ἑτερότητα. χαὶ γὰρ ἣ ἐν τοῖς ὀρ- 
γάνοις xoi f, ἐν ταῖς ὕλαις ἑτερότης T, $x τῶν διαφόρων ἥχει εἰδῶν ἢ ἐχ 
τῶν ἐν τῷ ἑνὶ εἴδει διαφόρων λόγων. ἕπεται δὲ τῷ ὁμοειδεῖς τὰς ψυχὰς 
ὑποτιϑεμένῳ τὸ xai τὰς διαφόρους ἐν μιᾷ ψυχῇ δυνάμεις διοειδεῖς ὑποτί- 
ϑεσϑαι, ὡς εἶναι xav εἶδος ἐν ἡμῖν ἀδιάφορον τὴν φυτιχήν τε χαὶ αἰσϑητιχὴν 
xoi λογικὴν χαὶ ὅσαι ἄλλαι. οὐ μὴν εἰ ἀνομοειδεῖς αἱ τῶν διαφόρων ζῴων 10 

οἷον T, ἵππου αἰσϑητιχὴ τῆς ἀνθρώπου (ἢ μὲν γὰρ ἄλογος ἣ δὲ λογική), 
ἤδη xai αἱ ἐν ἀνθρώπῳ πλείους δυνάμεις ἀνομοειδεῖς, 1$, αἰσϑητιχὴ φέρε 
xai ἢ δοξαστιχή" πᾶσαι γὰρ ἀνϑρώπειαι xoi xa) ἕν εἰδικώτατον τὸ dy- 

ϑρώπειον χαραχτηρίζονται εἶδος, ἀλλὰ λόγοις διαφόροις" πολλοὶ γὰρ οἱ xo" 
ἕχαστον εἶδος λόγοι. 

p.402»2 Ei δὲ μὴ ὁμοειδής, πότερον εἴδει διαφέρουσα 1, γένει. 

Κἂν γὰρ πᾶσαι ψυχαὶ χαὶ ζωαί τινες, ἀλλὰ XN 
' bi , Χ ατὰ τὸ πρότερον xot 15 

σ΄ 5 ΄ ^ , »€5 »» c ) js] €- , - iJ 

ὕστερον ἀλλήλων διαφέρουσαι οὐδ΄ ἂν ὑφ΄ ἕν τελοῖεν γένος: τοιαῦτα γὰρ 

τὰ ὁδμοταγῆ, τὰ O& ὕστερα τοῖς πρώτοις ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς xal πρὸς ἕν 
χοινωνγεῖ. 

p.402»3 Νῦν μὲν γὰρ ot λέγοντες καὶ ζητοῦντες περὶ ψυχῆς περὶ 

τῆς ἀνθρώπου μόνον ἐοίχασιν ἐπισχοπεῖν. 

"e τὸν Τίμαιον ἔοικεν ἀποτείνεσϑαι, εἰς τὸν ἄνϑρωπον ἐν τῇ φυσιολογίᾳ 20 
X iJ , iJ , [d , N 9 M A Ld »" , 

χαὶ τὰς τούτου ζωὰς χαταλήξαντα, ὡς αὐτὸς χαὶ ἐπὶ τὰς τῶν ἄλλων ζῳων 

τε χαὶ φυτῶν ψυχὰς διατείνειν τὴν ϑεωρίαν μέλλων. δοχεῖ δέ μοι χαὶ ὃ 
"7, , , M M M - , - » , € 5 , 

Τίμαιος ἀφιέναι τὸν ἴδιον περὶ τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις λόγον ὡς ἐχ παραδεί- 

γμβατος τοῦ δευτέρου xal τρίτου μέρους τῆς ἀνϑρωπείας ἀξιῶν τὰς ἐν τοῖς 
ἄλλοις αἱρεῖν. 

χαὶ εἰ δὲ Α εἴδει BD: εἴδη Aa διαφέρουσι ἃ 30 ἀνθρωπίνης μόνης a 

τοῦ δευτέρου sq.] cf. Tim, 91 sq. 
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e - - 

Ei μὲν γὰρ pg cic πᾶσαι, εἷς ἔσται πάσης λόγος, ὥσπερ xol dy- 96 
, Y 

Üpd mou xai ὡς αὐτὸς ἔφη ζῴου. εἰ δὲ ἀνομοειδεῖς, xaU' ἕχαστον εἶδος 
σ E LL , ἕτερος ἀποδοϑήσεται λόγος. 

p.40256  Otov ἵππου χυνός ἀνθρώπου ϑεοῦ. 

Θ M -Ὁ , , λέ: F , rS ^N M Ae , “ὦ ὦ» € LC 

ξεοὺῦ τοῦ οὐυράνιτοῦ ξγὼν 20060. ξπξι οξ XGt τῶν ἀνομοξιοωὼν ἐχάστου 

' e — m M ^ , -Ὁ ^ ^ 

6 τοῦ γένους ἘΠ Πρ ταὶ λόγος, τὴν διαφορὰν ὑπογράφων τοῦ εἰδητιχοῦ 
, λόγου πρὸς τὸν τοῦ γένους ἐπαγει" 

p.402»7 Τὸ δὲ ζῷον τὸ χαϑόλου ἤτοι οὐδέν ἐστιν T, ὕστερον. 

" - jj 25 , 3*5 S. ' Απαν μὲν γὰρ εἰδιχώτατον εἶδος οὐσίας αὐτοτελῆ ie ὅπαρξιν xai 
AE L4 a - 

x40 ἑαυτὴν οὐσιωμένην, χἂν ἔνυλον T, οὐχ οὐσιωμένον ἐχ τῆς ὕλης ἢ τοῦ 
J τὴν ὕλην εἰς συνθέτου. ἀλλ᾽ αὐτὸ οὐσιοῦν μὲν τὰ σύνϑετα, Xo oi 

é , “ὦ PES e A N Εν τ σαν Ld x ^N , GN b! » m MER roov τ ον ticos qvos ὡς x49 αὑτὸ μὲν ἄνευ 
τῶν εἰδῶν ὑφεστὼς οὐδέν ἐστιν (ἀεὶ γὰρ usd τινος εἴδους τοῦ οὐρανίου T, 
ἀνθρωπείου T, ἱππίου T, τινος τ 3 ὕστερον" τὸ γὰρ ἐν ἑκάστῳ εἴδει 
ET d Ἐ «Δ δ aec 2 ^ 37 ESTA 28 Mo 37592! M σ ES ^M 
ELS zt 9 z €T. Thi 9) 25 I - eDUto0.0s. ZO. « "i . -z γένος μετὰ τὸ εἶδος, ἐπειδὴ τὸ μὲν εἶδος ἀμερίστως ἐστὶ τὸ ὅλον, τὸ ὃ 

σ - MT M / e ^ RR pU -- ies ju Pins ομένων Lose διὸ 
x * , ΕΞ «Ὁ. 

& μεριχὸς λόγος ἐν τῷ εἴδει 

p.402»8 Ὁμοίως δὲ xdv εἴ τι ἄλλο χοινὸν χατηγοροῖτο. 

Οὐ μόνον εἴ τι ἄλλο ὡς γένος χκατηγοραῖτο ὡς τὸ φυτόν, ἀλλ᾽ ἔτι 
μᾶλλον χαὶ εἴ τι ὡς ἐν προτέροις χαὶ πος χοινὸν ὑπάρχον" οὐδὲ γὰρ 

τὸ χοινὸν χαϑαρῶς ἐν τούτοις, ἀλλ᾽ ὅ τι ἂν φῇς, μετὰ ἐξαλλαηῆς. 

p.402»9 Ἔτι δὲ εἰ μὴ πολλαὶ ψυχαί, ἀλλὰ μόρια, πότερον δεῖ 
à τε ὰ 

5 

* , ^ 

Et μὴ πολλαὶ ψυχαί φησιν, τουτέστιν εἰ μὴ xax. εἶδος ἀλλήλων δια- 
-" 5 e - E , 

τε ἐν τοῖς διαφόροις xal iy ἑνὶ τῷ ἀνθρώπῳ, ἀλλὰ i ase τὸ 
: 3 

δὲ ἐπὶ μὲν ἑνὸς ζῴου εἴτε 9 

διάφορον οὐ xav. εἶδος τρῶν διὰ τὸ ἑνὸς εἶναι μόρια, ἀλλὰ χατὰ λόγους, 

φωτιστιχὸν τοῦ πυρός. τοῦτ ὡς τὸ χοῦφον χαὶ 
, Ls , 4 

ἀνϑρώπου εἴτε τινὸς ἄλλου ἀληϑές, ἵνα μία ἢ ἕνὸς ἑχάστου Ὑ ψυχή. εἴτε 
, q — x: 

οὖν μόρια εἴτε aue τὰς πολλὰς ἐν ἑχάστῳ λεχτέον ζωάς, ὁμοειδεῖς μὲν 

198 αὐτοῦ a 9] χοινὸν ἄλλο ex Arist. a 
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SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 1 [Arist. p. 402»9. 11. 16] 

χατὰ λόγον δὲ διαφερούσας ῥητέον. τὰς δὲ ἐν τοῖς ἀνομοειδέσι ζῴοις xac 2v 
3 5 ΄ € ΄ [rA Y , N p) oes 9 ΄ 

εἶδος ἐξηλλαγμένας ϑετέον, ἵνα χαὶ προηγουμένως τὸ xav εἶδος αὐτῶν διά- 

qopoy ἐχ τῶν ψυχῶν ἐφήχῃ- ἐφ᾽ ὧν δ᾽ οὖν μόρια τὰ πολλά, προτίϑεται 50 
ζητεῖν, πότερον τὸ ὅλον πρότερον T, τὰ μόρια ϑεωρητέον, xol ποῖα μὲν τῶν 

μορίων ἀληϑῶς ἐστιν ἀλλήλων ἕτερα, ποῖα Oz οὐχί. οἷον τὸ φυτιχὸν μὲν 
bi M 5 σ ud » m M CN € 'N M N » ἕτερον τοῦ ὀρεχτιχοῦ, τὸ δὲ ϑρεπτιχὸν xol αὐξητιχὸν xol γεννητικὸν οὐ 

, 5 2) P al 7 M ON e M , ^ , m J 

πλείω. ἀλλ᾽ ἕν πάντα. χαλεπὸς δὲ ὁ περὶ τούτων διορισμός, διότι XO xà 

ἀχήϑειαν xal τῇ οὐσίᾳ μία xai πολλαὶ ἢ ψυχή, xol χαϑ᾽ ὅλην ἑαυτὴν χαὶ 
xol ἑχάστην ζωήν. χαὶ γὰρ ἑχάστη μία xol πολλαί, μεριστή τέ πως] 

M 5 , ^N N , M y b SUN 5 - ,. Α 
χαὶ ἀμέριστος διὰ τὴν μεσότητα. xal οὔτε τὸ ταὐτὸν εἰλιχρινῶς Ot ὅλης 9 

ἔχουσα ἑξαυτῆς οὔτε τὸ ἕτερον διεσπασμένον T, ὅλως μεριστὸν παντελῶς. 
χαλεπὴ δὴ διὰ ταῦτα χαὶ δυσδιάχριτος ἐπὶ τῶν μέσων f, τῶν ἀντιχειμένων 
ϑέα διὰ τὴν πρὸς τὰ ἄχρα τῶν μεταξὺ χοινωνίαν. 

Ρ. 402υ1}1 Καὶ πότερον τὰ μόρια χρὴ ζητεῖν πρότερα ἣ τὰ ἔργα 

αὐτῶν. 

Ἐπιστημονιχὴ μὲν ἣ ἐχ τῆς οὐσίας τῶν ἐνεργειῶν γνωστιχή, πρὸς ἡμᾶς 
δὲ σαφεστέρα ἢ ἀνάπαλιν. ἀλλὰ καὶ τὰς ἐνεργείας πρός τι οὔσας διὰ τὴν 
ἢ ὡς πρὸς γνωστὸν ἢ ὡς πρὸς πρὸς ὀρεχτὸν T| ὡς πρὸς τὸ τρέφον dmó- 10 

τασιν οὐχ ἂν γνοίημεν ἄνευ τῶν πρὸς ἃ λέγεται" ἅπερ ἀντιχείμενα χατὰ 
τὴν τῶν πρός τι ἀντίϑεσιν, οἷον ἀντίβασίν τε xol ἀντέρεισιν οὖσαν xoi σὺν 
ἀλλήλοις ὑπόστασιν. χαὶ ἐναργεστέρα τῆς περὶ τῶν ἐνεργειῶν γνώσεως f, 
περὶ τῶν ἀντιχειμένων, ὅταν αἰσϑητιχώτερα ἢ τὰ ἀντιχείμενα, ὡς αὐτὸ τὸ 
αἰσϑητὸν χαὶ τὸ ἐν τούτοις ὀρεχτὸν χαὶ ὅσον ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς νοητόν. 
τὸ δέ γε ἐξῃρημένον τοῦ ἡμετέρου νοῦ ix τοῦ νοῦ ληψόμεϑα μᾶλλον. 

p.402»16 "Eotxs δὲ οὐ μόνον τὸ τί ἐστιν γνῶναι χρήσιμον εἶναι 15 
πρὸς τὸ ϑεωρῇσαι τὰς αἰτίας τῶν συμβεβηκότων xoi ἑξῆς. 

Ἐπειδὴ τὰ προβλήματα ἐχτιϑέμενος καὶ τὴν χαλεπότητα τῆς ϑεωρίας ?1 

ἐξέφαινε, τὸ μετὰ τοῦτο εὐπορίας ἀφορμὰς παραδίδωσι, χαὶ πρῶτον εἰς τὴν 

παντὸς δρισμοῦ εὕρεσιν. ἐπιστημονιχὸν μὲν γὰρ ἐχ τοῦ τί ἐστι τουτέστιν 

ἐχ τοῦ τὸ εἶναι ἐχφαίνοντος ὁρισμοῦ τὰ xaü' αὑτὰ συμβεβηχότα θεωρεῖν 
- 9. , € fF » 32 [4 , s yet e ÀJ — , e 

ταῖς οὐσίαις, διότι ἐξ αἰτίου ἢ ϑεωρία" αἰτία γὰρ τῶν συμβεβηχότων ἣ 
οὐσία. οὐσίαν δὲ ἀχουστέον νῦν χοινότερον πᾶν εἶδος, χἂν ὑπὸ ἡντιναοῦν 95 

-“ , A - 5 ' Χ b! / y * ' , 

τελῇ χατηγορίαν. τὸ γοῦν εὐϑὺ xal τὸ τρίγωνον εἴληπται, οἷς τὰ συμβαί- 

νονται ἐχ τοῦ ὁρισμοῦ αὐτῶν γνωρίζομεν. ὃ γὰρ ὁρισμὸς οἰχείως τὸ εἶναι 
αὐτῶν ἐχφαίνων παρασχευάζει ἡμᾶς ῥᾳδίως xol τὰ χαϑ’ αὑτὰ ὑπάρχοντα 
τῷ τοιῴῷὸοε ὄντι γνωρίζειν. ἐπιστημονικὸν οὖν τοῦτο, ἐπειδὴ τὸ ἑχάστου 
Ἃ ^ [4 , , - y 5 ^ ' Ἃ 257 b] 2 e "— ww ὃν τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ αἴτιον. ἀλλὰ τὸ ὃν ἐνίοτε οὐχ ἐξ ἑαυτοῦ ὃν 

2 προηγουμένης ἃ ὁ ἐξήχῃ Torstrik 14 δεῖ ἃ πρότερα BD: πρῶτον Aa 

29 αἰσϑητιχώτερα] εὐαισϑητότερα Torstrik 
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^ 2 -Ὁ -" ΄ Ἰνώριμον ἀνάπαλιν ἐχ τῶν xaü' αὑτὰ συμβεβηκότων αὐτῷ, ὧν χαὶ $3 
y Ml , - αἴσϑησις xol ἢ φαντασία ἀντιληπτιχή, γινώσχεται. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν μα- 30 

ϑημάτων γνώριμον τὸ τί ἤν εἶναι ἑκάστου διὰ τὸ ποσὰ ἄττα ἢ ποιὰ εἶναι 
τὰ ὃ ιζό * - M ec » 9 - A M ec c , 3 ΄ σ ΝᾺ 

ριζόμενα, ὧν xol T, αἴσϑησις xol ἢ φαντασία ἀντιληπτική. ὅσα δὲ 
S T ν᾿ , - -- -μ 5 οὐσίαι, ὧν λόγος καὶ νοῦς θεωρητικός, οὐχ ἐξ αὐτῶν φανερὰ τοῖς xac 
y - 9 ) - - , 

αἴσϑησιν ζῶσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν συμβεβηχότων αὐτοῖς ἢ $m! αὐτὰ ἀναφορά" 
ὃς δὴ τρόπος ἐπὶ ψυχῆς ἀναγκαῖος. ἐν δὲ τῷ" 

p.402»25 [ΙΙάσης γὰρ ἀποδείξεως ἀρχὴ τὸ τί ἐστιν 
ν᾿ 

ὃ αἰτιολογιχὸς πρόσχειται σύνδεσμος δηλῶν ὡς χαὶ διὰ τοῦτο περι- 37 

0 σπούὸδ ἢ τῆς οὐσίας ϑεωρία διὰ τὸ xal ἀρχὴν ἔχειν ἀποδείξεως. ἀπό 1 ύδαστος f, τῆς οὐσίας ϑεωρία διὰ τὸ xal ἀρχὴν ἔχειν ἀποδείξεως. ἀπό- 
δειξις ὃὲ ἢ ἐχ τοῦ τί ἐστι τὰ συμβεβηχότα συλλογιζομένη, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀνά- 

σι 3 £F 5 | 5 , - ^ , N 3 [4 C, , , παλιν ἣ ix τούτων εἰς τὴν οὐσίαν ἀναδρομή. φησὶν οὖν ὡς ἕξομέν τι λέγειν 
περὶ τῆς οὐσίας χάλλιστα, ἵνα xoà ἀποδείξεως ἡμῖν ἀρχὴ ἢ τὸ τί ἐστιν. 40 
ἐφ᾽ οἷς οἷον πόρισμα ἐπάγει πρὸς διάχρισιν τῶν τε ὀρϑῶς χαὶ τῶν οἷον 
€ - AS DAS ϑις ὅλος ΄ e -» 5: v MUR duse 

15 ὑπογραφικῶς xal ἐπιπολαίως ἀποδιδομένων ὁρισμῶν. ἐχ μὲν qp τῶν τῆς 
, ἝΞ —- ΕΞ - , 2. , e ^ τὶ , -^ , Nf. - 

φύσεως τοῦ ὑποχειμένου ἐχομένων ὅρων ἢ ἐναργέστερον ἢ ἀμυδρότερον 
E] -f - ΄ - E ΕΝ i fea ^ - y ἀχολουϑεῖ ἢ τῶν συμβεβηχότων γνῶσις" εἰ δὲ μὴ ἕπεται, διαλεχτιχῶς st- 

ρηνται xal χενῶς ἀντὶ τοῦ λογικῶς xal οὐ φυσιχῶς. εἴωϑε γὰρ τῷ φυ- 
σιχῶς ἀντιδιαστέλλειν τὸ λογικῶς τὸ χατὰ τὸ φαινόμενον xal ἔνδοξον, ἀλλ᾽ 45 

20 o0 χατὰ τὴν φύσιν xal τὸ εἶναι τῶν πραγμάτων εἰλημμένον" οὐ γὰρ ἐπὶ 
M , 342 UM -Ὁ 5. ΠΑ , bi “ ^ - 

τῆς πραγματειώδους, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς ἐνδόξου γνώσεως τὸ τῆς διαλεχτιχῆς 

αὐτὸς φέρει ὄνομα. χαὶ ὡς τῆς φύσεως χαὶ τοῦ βάϑους τῶν ὄντων ἀπο- 
πίπτον χενὸν προσαγορεύει. 

p.40333 ᾿Απορίαν δὲ ἔχει xal τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς; πότερόν ἐστιν 
25 ἅπαντα xotvà xal τοῦ ἔχοντος ἢ ἔστι τι xal τῆς ψυχῆς 

ἴδιον αὐτῆς. 

Πάϑη μὲν ὡς xol πρότερον ἔφαμεν ψυχῆς οὐχ ἁπλῶς πᾶσαν αὐτῆς 5 
Ὁ ΙΓ, 5 ' ad 4 M Y 373 e M EAE - 5 χαλεῖ ἐνέργειαν, ἀλλὰ τῆς παϑούσης χαὶ ἔξω ἀφ᾽ ἑαυτῆς προϊούσης" οὐ 

γὰρ δὴ xal τὰς μονίμους αὐτῆς ἐνεργείας καὶ μὴ ἀφισταμένας τῆς οὐσίας, 
80 ἀλλὰ συνδρόμους οὔσας αὐτῇ. ἀξιοῖ δὲ ἀπὸ τούτ 

τὴν ψυχιχὴν ἀνάγεσϑαι οὐσίαν, χαὶ πρός γε εἰς τὰς τῇ οὐσίᾳ συνδρόμους 

ἐνεργείας, τὸ χρύφιον χαὶ [ ταύτας ὁμοίως ἐχούσας τῇ οὐσίᾳ. διὸ xal οὐ ὃν 
ῥάδιον ὡς αὐτὸς ἔφη ταύτας λαβεῖν, ἐξ ὧν μόνων τὸ χωριστὸν πάντῃ σω- 
μάτων αὐτῆς χαταδησαίμεϑα ἄν. φαίνεται γὰρ τὸ μὲν οὐσίαν πᾶσαν εἶναι 

35 Ψυχὴν ὡς ἐναργὲς τιϑέμενος, ἐπειδὴ χαὶ πᾶσα ζωὴ οὐσία χαὶ ἣ ἐσχάτη, 
ὡς τῶν ἐναντίων δεχτιχή οἷον ἡδονῆς λύπης, ἐπιϑυμίας ἀποστροφῆς, xoi 

ων ὡς ἀπὸ φανερῶν εἰς 

1 δὴ om. ἃ 8 ἐν δὲ τῷ om. ἃ 13 χάλλιστα D: μάλιστα Aa 26 ἔφαμεν D: 
ἔφημεν Aa 21 πρότερον] cf. p. 9,5 sq. 98 ob γὰρ — 30 οὔσας αὐτῇ om. et οὐ 

γὰρ — αὐτῇ τυγχανγύσας in margine add. A 
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ὡς χινητυκὴ xol συνεχτιχὴ σωμάτων, xai τῶν ζώντων συμφυῶς δριστιχή, ὃν 

ἅπερ τῶν ἄλλων πάντων σωμάτων χυριώτεραί εἰσιν οὐσίαι. ὅπερ δὲ τὸ 

ζῶν δευτέρως, τοῦτο πρώτως fj ζωή, χαϑ᾽ ἣν xal τοῖς ζῶσι τὸ εἶναι ἅπερ 

ἐστί. πρώτως οὖν xal χυριώτερον οὐσία πᾶσα ζωή. ζητεῖ δὲ εἰ ἔστι τις 
5 Ψυχὴ χωριστὴ παντελῶς σωμάτων. τὸ μὲν γὰρ ἀχωρίστους εἶναι πολλὰς 

ζωὰς xal τοῦτο ὡς ἐναργὲς ὑποτίϑεται, ἐπειδὴ μηδὲ at ἐνέργειαι αὐτῶν 
- τὴ ΄ δ΄ δὲ » 9é M 2 , b! bj , 

χωρισταὶ σωμάτων. ἀξίωμα δὲ ἀληϑέστατον xai ἐναργέστατον τὸ οἰχείας 
2 DEN - ΒΊΟΣ T 1 fnm M Y . ς - , 

ἐπὶ ταῖς οὐσίαις εἶναι τὰς ἐνεργείας" ζωτιχκαὶ μὲν γὰρ αἱ τῶν ζώντων. 10 

λογιχαὶ δὲ αἱ τῶν λογικῶν ὥστε xal τὴν χωριστὴν οὐσίαν χωριστὰς πάντως 
10 ἔχειν ἐνεργείας. αἰσϑήσεις δὲ πᾶσαι καὶ φαντασίαι καὶ τὰ ταύταις συν- 

υπάρχοντα πάϑη ὀργή ϑάρρος ἐπιϑυμία ἀποστροφὴ οὐχ ἄνευ σωμάτων" 

ὥστε οὐδὲ ἢ ταῦτα πάσχουσά τε xol ἐνεργοῦσα ψυχὴ πάντῃ χωριστή. 
2 el ἊΝ λλ M e ἂν t) οὗ 5 , ^ , € Y Ἂν 

ἐπεὶ δὲ πολλαὶ αἱ χατὰ βάϑος τοῦ ἀχωρίστου διαφοραί, αἱ μὲν ἔσχαται 
ἀχώριστοι ὡς τοῦ ὀργανικοῦ σώματος οὖσαι ἐντελέχειαι, χαϑ' ἃς ζωτιχῶς 

15 δύναται χινεῖσϑαι, at δὲ ὡς χινητικαὶ τοῦ ὀργάνου αἱ ἀνάλογον τῷ πλω- 15 

τῆρι. αἱ xol τὸ ἀχώριστον ἔχουσι χρειττόνως. ὡς γὰρ χινητικαὶ τῶν xt- 

νουμένων ὑπερέχουσαι πάντως διὰ τὴν πρὸς αὐτὰ ἐνέργειαν ἀχώριστοι αὐτῶν 

ὑπάρχουσι, δυνάμεναι χαὶ χωριστὰς ἔχειν ἄλλας αὗται, ὡς xoi ὃ πλωτὴρ 

τῆς νεὼς τὰς βαδιστιχκὰς φέρε. ἄλλον δὲ τρόπον ἀχώριστοι ai πραχτιχαὶ 

90 τοῦ λόγου ἐπιστῆμαι, χατὰ μόνην τὴν ἐλάττονα αἰσϑήσει καὶ φαντασίᾳ συμ- 
Θ , NOU NSEN “Ὁ M S PA NACE M , b! πλεχόμεναι xol διὰ τοῦτο χοιναὶ xol τοῦ ἔχοντος, χατὰ δὲ τὴν μείζω οὐδὲν ? 

αὐτοῦ προσδεόμεναι. ὁμοίως δὲ xol ὅσαι ϑεωρητιχαὶ τῶν φυσικῶς ὄντων. 
Εν ἐς VN AA νηγτὰ οὐδὲν Ἂς 2 xd trs y c ὅσ 9X - ' v, 

ai δὲ περὶ τὰ νοητὰ οὐδὲν μὲν αὐτῷ χρώμεναι, ὅσαι OR χατὰ προβολὴν 

ἐνεργοῦσαι τὴν περὶ τῶν νοητῶν ποιοῦνται ϑεωρίαν, οὐχ ἄνευ φαντασίας 

95 εἰσὶν ὡς ἐπαχολουϑούσης αὐτῆς ἀλλ᾽ οὐ συνεργούσης, χαϑάπερ ἣ σχιὰ τῷ 

ἐν φωτὶ σώματι, διὰ τὴν ἔξω πρόοδον τοῦ λόγου χινοῦντος τὴν φαντασίαν. 
΄ * , , Y ON ε e , Q.c » b] Ure ΄ 

ταύτῃ οὖν ἀχώριστος καὶ füs ὡς ὅλως ἀχολουϑοῦσαν ἔχουσα, ἐπεὶ ἢ μὸ- 

γιμος xal εἰς τὸ οὐσιῶδες συναιροῦσα τὴν ἐνέργειαν, παντελῶς ἐστι χω- 25 

ριστή, οὐδὲ ὁπωσοῦν συγχινουμένης τῆς ὁποιασοῦν σωματοειδοῦς ἢ ὀρέξεως 

30 7, γνώσεως. 

p.40847 Μάλιστα δ᾽ ἔοικεν ἰδίῳ τὸ νοεῖν. 
[y 

Τὸ αἰσϑάνεσϑαι ὡς χοινὸν παραϑέμενος, χαὶ τὰς παϑητιχὰς ὀρέξεις τὸ 

ὀργίζεσϑαι χαὶ ϑαρρεῖν xol ἐπιϑυμεῖν ὑπὸ τὸ αἰσϑάνεσϑαι xal ταῦτα ἄγων, 

διότι τὰ πάϑη ἣ αἰσϑήσεις ἢ οὐχ ἄνευ αἰσϑήσεως, χαὶ ἀντιϑεὶς τὸ νοεῖν, 80 

85 περιέλαβε δηλονότι ἐν τῷ νοεῖν πάσας τὰς ὑπὲρ τὴν αἴσϑησιν Cc, του- 

τέστι τὴν φαντασίαν χαὶ πᾶσαν τὴν χατὰ λόγον ἐνέργειαν, αἷς ἀμφοτέραις 

χοινὸν τὸ ἔνδοϑεν ἄρχεσϑαι xoi ἐξ ἑαυτῶν ἐγείρεσϑαι. xol διὰ τοῦτο μά- 
T λιστα ἰδίῳ τῆς ψυχῆς £otxcv. 

9. αἱ τῶν] αὐτῶν ἃ 19 βαδιστιχὰς scripsi: βαδιστιστὰς libri 29 συγχινουμένης] 

συγχινούμενα τῇ à σωματοειδοῦς χινήσει ἢ ἃ 31 ἴδιον ἃ sed cf. v. 98 

95 περιέλαβε D: παρέλαβε Aa 
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p.40338 Εἰ δέ ἐστι xal τοῦτο φαντασία τις T, μὴ ἄνευ φαντασίας. ὃν 

Καλῶς ἐξ ὑποθέσεως εἰπών, ἐπειδὴ οὔτε πᾶσα SE γοῦς (οὐ γὰρ 35 
Ν e mM 5 » ' , ec eo M X 

xol T, τῶν ἀλόγων ἀλλὰ μόνη *, λογιχή), ὅϑεν xal τὸ τὶς τῇ φαντασία 

πρόσχειται, οὔτε ἁπλῶς νοῦς ἢ φαντασία. ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο iip Ded 
N b Ped 5 ) 55 bi ἔν ΣΝ - 

5 χαὶ μορφωτιχὸς νοῦς. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ἐπὶ τῆς λογιχῆῇῆς à 

οὐχ ἄνευ φαντασίας, ἀλλ᾽ ὅσον οὐ χαϑαρὰ ἐνέργεια οὐδ (Q^ 
i 

eo. € 
"t 

o [4 

^ ()»» 

- C 2 T 
—- Y, 3X cC PF Pas 5 »} € Ae ! - rs ^ l4 m M 3 3 

τῇ. ἔξω ὃς προϊούσης ἀφ᾽ ἑαυτῆς ψυχῆς γίνεται. xal ἀπὸ ES οὐσίας με- 
- σ ΄ ς -Ὁ E] 

ριστῶς Ouxxptvecat* ὅπερ xal πάϑος πως. χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ τὴν ἀπορίαν 

εἶναι λέγει οὐ περὶ τῶν Ae IE ἀλλὰ περὶ τῶν παϑῶν τῆς voy'is- χαὶ 40 
^ 

10 ταῦτα νῦν μὲν ὑποτίϑεται οὐχ ἄνευ σώματος εἶνα ν δὲ τῷ τρίτῳ χαὶ t. 

ἀποφαίνεται. ἀλλὰ διὰ τί ὅλως ἀπορίαν ἔχειν AXE εἰ περὶ παϑῶν ὃ λόγος: 

δοχεῖ γὰρ un πᾶν ἘΠΕ χατὰ τὴν πρὸς σῶμα γίνεσϑαι ῥοπήν. ἢ ὃι- 
eo c1 c c1 

E— | c2 Ll o -- τ X xm 
— Ἢ: τ (τς 

o “Ὁ 
«3 [ΟἹ t S x 

1 
C fd 
x [- N e2 [Ond τ zl «Ξ 

"t o σδεομένην σώματος, χἂν παραχο- 
λουϑῇ ἣ φαντασία, ἀπορήσαι ἄν τις. εἰ Oc Xon xol σώματος φάναι. τὸ 

M Y - , Ξ 
15 γὰρ χωριστὸν ἔχει σαφῶς, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, οὕτως. ὡς ἀχριβέστερον αὐτὸς 49 

ἐπύγα" σ δ... AUS , MM. 5 τὰ ὄντως τοῦ ϑνητοῦ ig 

πηγᾶάγεν. ὁτι οὐχ ἄνευ σώματος. 00 οἡποὺ πάντως τοῦ ὕνητου. αἰἱσύτς ὃ 
x δὶ M ν᾿ N M 5 € -Ὁ Ζ 

τιχὸν γὰρ xoi φανταστιχὸν xai τὸ αἰϑερῶδες τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ὄχημα. 

5 ἘΣ 2 d NUS E € Les 

p. 403210 Εἰ μὲν οὖν ἐστί τι τῶν τῆς ψυχῆς ἔργων ἢ παϑημάτων 
y^ 2 ὃέ- e UNES. 309N3 Ξ 9 3 ΔΩ AZ 392 3 E] 
ἴδιον, ἐνδέχοιτ dv αὐτὴν χωρίζεσϑαι- εἰ δὲ μηδέν ἐστιν, οὐ 

^ »y , 

20 ἂν εἴη y optat. 

7 Ld , —- 5 A ^ 5 -— 5 , 5 , e 

Καλῶς ἐχ τῶν ἐνεργειῶν εἰς τὴν οὐσίαν ἀναπεμπόμενος. ὡς γὰρ & 
σ ' τῶν ζωτικῶν ζῶσαν ἴσμεν, xal ἐχ τῶν λογιχῶν λογικήν. οὕτω xal ix τῶν 50 

χωριστῶν χωριστήν, ἐπειδὴ xal τὸ ἀντίστροφον ἀναγχαῖον, τὴν λογικὴν οὐ- 
σίαν λογικὰς ἐνεργείας ἔχειν. xai τὴν χωριστὴν χωριστάς. πρότερον δὲ 

25 τὴν ἀπορίαν προάγων ἐπὶ τῶν παϑῶν, εἰ χοινὰ πάντα χαὶ τοῦ cp 
γῦν διοριζόμενος χαϑόλου οὐχ ἐχ μόνων τῶν QE ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ 
τῶν ἔργων ἀξιοῖ τὸ χωριστὸν ὁρᾶν τῆς ψυχῆς, εἰδὼς τὰ μὲν πάϑη τρόπον 

τινὰ ἀχώριστα, τὰς δὲ μονίμους αὐτῆς ἐνεργείας χωριστάς. ἀλλὰ πῶς, 
Gv, οὐδέποτε δραϑύήϊσεται τὸ ἐν βυϑῷ ὄστραχον δρατὸν Oy; διότι. ἐρῶ. 4: 

? i D p i ) i 

30 φϑάνει φϑαρῆναι πρὶν ópaüTyat. οὐδὲ γὰρ τὸ βαδιστιχὸν πάντως βαδίσει, 
M 2 m: 

ἀλλὰ πέφυχεν ὅμως βαδίζειν : xal οὐχὶ τὸ τῇ οὐσία τοιονδὶ χαὶ ἐνεργεῖν 

ἤδη τοιωσδὶ ἀξιοῦμεν, ἀλλὰ πεφυχέναι. ἀλλὰ χαὶ 6 ὀφθαλμὸς ἰδίας 
2 ἐνεργείας ὅμως ἀχώριστός ἐστι τοῦ σώματος ὅλου κατ᾽ οὐσίαν. οὐ γὰρ ῷ. 8 

"e. 

Y ταὐτόν, φήσω, τὸ ἴδιον xoi τὸ χωριστόν. ἴδιον μὲν γὰρ αὐτοῦ τὸ ὁρᾶν. 5 

35 o0 μὴν ἄνευ τοῦ ὅλου, ὅτι χαὶ τοῦ σὺν τῷ ὅλῳ ὀφθαλμοῦ ἣν ἴδιον. ὁ δὲ 
χυβερνήτης ἀνάπαλιν δοχεῖ ἀχωρίστους ἔχων τῆς νεὼς ἐνεργείας χωριστὸς 

εἶναι χατ᾽ οὐσίαν, ὅτι ὡς ἄνϑρωπος ἦν χωριστός, ἔχων xal ἐνεργείας ἄλλας 

2 εἶπεν ἃ 3 ἀλλὰ — λογικὴ om. ἃ 4 οὔτε Torstrik: μήτε Aa 6 χαϑαρὰς ἃ 

10 τῷ τρίτῳ] T 7. 8 12 τὸ σῶμα ἃ 14 ἀπορήσοι Aa 19 ἴδιον αὐτῆς post 

ἐστιν add. ἃ 90 οὐδὲ D: ob Aa 32 ἀλλὰ ante χαὶ om. a 35 ὅλου] λόγου A! 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 2 
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χωριστάς. ἀνϑρώπειαι μὲν γὰρ xal at χυβερνητικαί, ἀλλὰ χατὰ τὴν πρὸς 4r 

ἕτερον γινόμεναι συμπλοχήν: 00 χωλύεται δὲ τὸ χωριστόν ποτε χατά τινα 
ΤΑ 7 - - , ἐνέργειαν συμπλέχεσϑαι τῷ οὗ χεχώρισται. 

p.403a319 ᾿Αλλὰ καϑάπερ τῷ εὐϑεῖ, f εὐϑύ, πολλὰ συμβαίνει, 10 

5 οἷον ἅπτεσϑαι τῆς χαλχῆς σφαίρας χατὰ στιγμήν, οὐ μέντοι γε 

ἅψεται τούτου χωρισϑὲν τὸ εὐϑύ' ἀχώριστον γάρ, εἴπερ ἀεὶ 
υετὰ σώματός ἐστιν. 

Ὡς τὸ λευχὸν ὁμώνυμον, ποτὲ μὲν δηλοῦν τὴν λευχότητα, ποτὲ δὲ τὸ 

λελευχασμένον, οὕτω xoi τὸ εὐθὺ τήν τε εὐθύτητα xal τὸ κατ᾽ αὐτὴν χα- 
10 ραχτηριζόμενον. οἷον τὸ χανόνιον σῶμα ὃν πάντως, ἐπειδὴ ἀχώριστος σω- 15 

μάτων ἣ εὐθύτης. τὸ οὖν εὐθὺ τὸ τῆς χαλχῇς ἐφαπτόμενον σφαίρας, T) 

εὐϑὺ, τὸ χαραχτηριζόμενόν ἐστι τῇ εὐθύτητι σῶμα, ἐπεὶ wal f| σφαῖρα ἢ 
χαλχῆ. οὐ μέντοι ἅψεται τούτου χωρισϑὲν τὸ εὐθύ. τούτου μὲν 

mL P , , * N b M N e “Ὁ M x e 5 r4 

τοῦ ὑποχειμένου λέγει, εὐϑὺ ὃὲ νῦν τὸ ὡς χαραχτῆρα xat τὸ ὡς εὐθύτητα. 

15 βούλεται OE διὰ τούτων τὰ τοῦ δριζομένου xai εἰδοποιουμένου ϑεωρεῖν xtv, 
χατὰ μὲν τὸν ὅρον ὅ ob μέντοι τοῦ ὅρου ἀλλὰ τοῦ ὁριζομέ ὡς ἢ μὲ jpov ὄντα. οὐ μέντοι τοῦ ὅρου ἀλλὰ τοῦ ὁριζομένου, ὡς ἣ 
βάδισις χατὰ τὴν ζωὴν μὲν, τοῦ δὲ ζῴου. 90 

p.403216 "Eotxs δὲ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη πάντα εἶναι μετὰ τοῦ 

σώματος. 

20 ᾿Αφεὶς τὰ ἔργα τουτέστι τὰς ἐνεργείας τῆς ψυχῆς, περὶ μόνων νῦν λέγει 917 
τῶν παϑημάτων αὐτῆς" ἅπερ πάντα μὲν αὐτῇ συμβαίνει xarà τὴν εἰς τὸ 

σῶμα ῥοπήν. χαὶ διὰ τοῦτο πάϑη τε λέγεται, xol ἀχώριστά πώς ἐστι τοῦ 

σώματος, ἀλλὰ τὰ μὲν ὡς παραχολουϑοῦντος μόνον, τὰ δὲ ὡς συμπράττον- 

voc xal ταῦτα διχῶς γινόμενα, xaxd τε τὴν χρωμένην ζωὴν καὶ χινοῦσαν 30 

25 τὸ ὄργανον τουτέστι τὸ ζῶν σῶμα, καὶ χατ᾽ αὐτὴν τὴν ὡς ὄργανον αὐτὸ 
εἰδοποιοῦσαν ζωήν. τὰ μὲν οὖν ὡς παραχολουϑοῦντος μόνον τοῦ σώματος 

πάϑη vüy οὐχ ἠξίωται μνήμης, ἐπειδὴ ἐνέργειαι μᾶλλον ταῦτα τὸ γὰρ νοεῖν 
χἂν wj ἄνευ φαντασίας, ἐνέργεια μᾶλλον T, πάϑος. μάλιστα δὲ παραδί- 
δοται τὰ χατὰ τὴν ὡς ὄργανον αὐτὸ εἰδοποιοῦσαν ζωήν, ϑυμὸς πραότης χαὶ 

30 τὰ σύστοιχα τούτοις, ἅπερ τοῦ χινουμένου μὲν ζωτιχῶς ἐστι πάϑη ὡς 35 
πάσχοντος. τῆς δὲ ψυχῆς ὡς χινούσης " ἐπεὶ μηδὲ αἱ πραχτικαὶ νοήσεις, 

διότι χαὶ αὗται οὐ x«U' ὅλας ξαυτὰς χρῶνται τῷ σώματι, xol διότι 

οὐδὲ ai χρώμεναι ὡς πάσχοντι χατὰ τροπὴν οἰχείαν χρῶνται τῷ σώματι, 
ἀλλ᾽ ὡς ἐνεργοῦντι μᾶλλον τῷ ζῴῳ, xal αὗται xav! ἐνέργειαν ἑστῶσαι 

^N 35 χριτικήν. τὰ δὲ χαταριϑμούμενα νῦν πάϑη, xarà τροπὴν xoi ἀλλοίωσιν 

2 γινόμεναι συμπλοχήν] γινομένην συμπλοχὴν ἀχώριστοι Torstrik ante ἐστιν add. τινος ἃ 

8 ὡς γὰρ ἃ 10 ἀλλὰ om. ἃ 18 τοῦ om. ἃ 20 λέγει νῦν ἃ 21 τὸ ante 
σῶμα om. À 29 μόνον om. ἃ 91 νοήσεις] κινήσεις ΑἹ 92 οὐ] ὡς ἃ 

35 νῦν D: νοῦ Àa 
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EIBEOE τῷ σώματι. cb xol χρινούσης τῆς Xpopeve ἐγγίνεται ψυχῆς. 4r 
ῃ i 

ἀλλ᾽ ἐγγίνεται τῷ ὀργάνῳ dd ὄντα ζωτιχά᾽ οὐ γὰρ ὡς τὰ τῶν ἀψύχων 40 

χατὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν μόνην ῥοπήν, ἀλλὰ wav ἐνέργειάν πως διὰ τὸ 
ζωτιχόν: τὸ γὰρ χινοῦν ἐπὶ τῶν ἐμψύχων ἔνδοϑεν. διὸ ὥσπερ ἐπὶ τῶν 

5 ἀπαιδεύτων T, σωματιχὴ διαφαίνεται χρᾶσις. αἰτία γινομένη τῶν παϑῶν 
τούτων. οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν πεπαιδευμένων T, τῆς ψυχῆς χινητιχὴ ἐνέργεια. 
ἢ χινοῦσα xal μὴ ὀργῶν τὸ σῶμα ἢ ἀναστέλλουσα τὴν χίνησιν xol Óp- 

σ 

Ἰῶντος. ὃ δὲ ᾿Δριστοτέλης ὅ Ty χυρία τῆς τούτων ἐγέρσεώς τε xal xa- τι 
τοχῆς ἢ λογικὴ Ψυχὴ, ὡς ἐναργὲς ὃν ἐχ τῆς ἠϑιχῇς φιλοσοφίας ἀφῆχε. 45 Dm λογαὴ ψυχὴ; S Ἐὐσρῆες PAISITAHOPISURMTS ORAS. ΕΡΉΣΞΑ 

10 διὸ xal πρὸς τῷ τέλει τοῦδε τοῦ o0 ἄρχειν xol χυριξύειν τοῦ σώ- 
σ ματος xat τὸν νοῦν διαβεβαιοῦται. ὅτ! " οὐχ αὐτῆς ἐστι τῆς ψυχῆς ἀλλὰ 

^ , 7 

τοῦ ζῴου πιστοῦται σωματιχὰ πάντα 3e τὰ ἐν 
δὶ 

π 

τροπῇ xai ἀλλοιώσει, τὴν δὲ ψυχὴν παντὸ Tra πάϑους. οὐ μόνον ὅση 
χωριστὴ xat μένει ἐν ἑαυτῇ: ἀλλὰ χαὶ ὅση χρῆται ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι. 

15 xal ἐν τῷ χινεῖν ἕστηχεν. ἣ δὲ αὐτοῦ τοῦ ἣν γάνου ζωὴ μόνη σὺν τῷ 50 
, ^ * ^, 85 42 5 Q? Kw σώματι τὰ προειρημένα α πάϑη ἀναδέχεται. ἀλλ᾽ εἰ xa αὑτὴν S mS c 

MO [4 - 
Ἁ ^ , 5 , A , , δι Μ 

χινοῦσα ψυχή, πῶς αὐτὴ παιδευομένη ἀναστέλλει τὰ πάϑη; τί δὲ ἢ ἔξω 

αὑτῆς ῥέψασα τῆς ὅλης ἐν ἑαυτῇ ἱσταμένης διοίσει ψυχή. εἰ xal αὐτὴ 
ἀπαϑής; ἢ ἔστι τις xal ἐν ταῖς ἐνεργείαις ὑπόβασις χαὶ δι ασεθο τς ὅπερ 

20 ἕτερον τρόπον πάϑος φαμέν. εἰ xol μὴ πάϑος χαλεῖν δεῖ. τὸ γὰρ χυρίως 
πάϑος ἔξωϑεν πᾶν χαὶ ἐν possel τῇ Óóxó τινος ἄλλου χινοῦντος᾽ ἣ δὲ 

- - $^ 5 
χινοῦσα ψυχὴ χαὶ ἢ χρωμένη τῷ σώματι οὐχ ἔξωϑέν τι δεχομένη οὐδὲ 4 

ὕπ᾽ ἄλλου χινουμένη, ἀλλὰ xax! οἰχείαν ἐνέργειαν xol ὑποβαίνει χαὶ διε- 
στραμμένως χινεῖ xal χρῆναι τῷ ὀργάνῳ. τῷ ἀμυδρῶς ἢ παρὰ λόγον ἢ 

25 ἀτάχτως T, ὁπωσοῦν ἀορίστως Suspe xoi ἢ παιδεία μὲν ἴασις τῆς ὃιε- 

στραμμένης ἐνεργείας" $, δὲ νοερὰ ϑεωρία τῆς πρὸς τὸ ἔξω ἀποτεινομένης 
/ SN Y , b E! ᾿ , 1 3c * Ee ἐπὶ τὴν HUM μετάστασις. rs δὲ χαὶ φόβοι χαὶ τὰ ὅμοια 6 

μετὰ σωματοειδοῦς ἐγγινόμενα tope e ὃ OE ὅλον τοῦτο ζωτιχὰ ὄντα χινή- Σ 

ματα, πάϑη μέν ἐστι τοῦ ζῴου χατὰ τὴν ὡς ζῴου Napsxcetipipste ἣν ζωῆι, 
τ, D 30 ὑπὸ δὲ τῆς χινούσης ἐγγινόμενα ψυχῆς T, ἀτάχτως xol ἀμέτρως ὑπὸ 

, 5 , 2 , ^ L4 € P! τ Ν M , E ἀορίστως ἐνεργούσης ἢ τεταγμένως ὑπὸ τῆς χατὰ φύσιν χαὶ AID ὅτι ὃ 

οὖν χοινὰ τοῦ ἔχοντος σῶμα τὰ τοιάδε πάϑη. πρώτη πίστις τὸ ἅμα τούτοις 

πάσχειν τὸ σῶμα, τουτέστι τὸ σωματιχὴν ΤῊΣ υξταβολήν " δευτέρα 

δὲ ix τῶν ἀπαιδεύτως χατὰ τὰς σωματιχὰς χράσεις m διαϑέσεις ἢ dxt- 10 
c 

M ^ ν͵ ΄ 

85 νητούντων, χαὶ ἰσχυρῶν ἐνίοτε συμβαινόντων τῶν ἔξωϑεν προσπιπτόντων 
Θὰ ^ — n" A M ; MJ TÉ - Lo 

ἡδέων 1 TE SO ἃ δὴ xal αὐτὰ v ΠΝ ματα χέχληχεν, T, ep μέτρου 
Ld P 4 -^ 

usen ὅταν ópyd τὸ ERI ὡς τὸ πολύσπερμον πρὸς ἀφροδίσια 7, 
, 

τὸ ἐχχεχολωμένον πρὸς ὀργήν. ὅταν δὲ χαὶ μηδενὸς ἔξωϑεν συμβαίνοντος 
- ^ , ΄ » £4 2" 

δυσχεροῦς oi μελαγχολικώτεροι ἐν φόβοις γίνωνται, φανερωτέρα ἢ ἀπὸ τῆς 
- ^ HJ - E 

40 τοῦ σώματος διαϑέσεως αἰτία τῶν παϑῶν, προσχαλουμένη τὴν χινοῦσαν 15 

9 τροπήν Α 10 πρὸς τῷ τέλει] T 10 14 ἑαυτῇ D: αὐτῇ Aa 25 παιδία ἃ 

91 τεταγμένως BDa: τεταγμένης A 89 σῶμα Torstrik: σώματα À: σώματος ἃ 39 γί- 

γονται ἃ 
9* 
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αὐτὸ ψυχήν. ὥσπερ γὰρ 
, 5 M mM e ^ 

póstoty εἰς τὸ σῶμα. ὃ ὰ 

εἰς ἑαυτὸ ἐνέργειαν, οὐχ ὡς πρὸς τέλος χαϑάπερ ὁ ἄρτος τὴν ὄρεξιν, ἀλλ᾽ ὡς 
x τ 

ἐρεῖ, ποτὲ μὲν χατάρχουσα ἣ τῆς ψυχῆς ἐνέργεια 4ν 

τὲ δὲ τὰ τούτου πάϑη προσχαλεῖται τὴν ἐχείνης z 

, 5 , € , ς M 5 -- ΄ ΄ 

χαραχτηρίσουσαν ἐν αὐτῷ σύμμετρα xat οἰχεῖα vf ὑποχειμένῃ χράσει md. 

5 p.403a24 Εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει, δῆλον ὅτι τὰ πάϑη λόγοι ἔνυλοί εἰσιν. 

Τὴν μὲν ζωτιχὴν ἐνέργειαν τοῦ λόγου δηλοῦντος, τὴν δὲ ἀχώριστον 21 
αὐτοῦ πρὸς τὴν σωματιχὴν κίνησιν μίξιν τοῦ ἐνύλου, διὰ τὸ τοῦ συνϑέτου 
εἶναι τὰ πάϑη. ἑπόμενος οὖν τοῖς πράγμασι xal 6 δριστιχὸς τῶν παϑῶν 

λόγος οὐ τὸ ζωτιχὸν μόνον ἀλλὰ χαὶ τὸ σῶμα παραλήψεται, οἷον τὸ ὀργί- 

10 ζεσϑαι χίνησίς τις τοῦ τοιουδὶ σώματος ἢ μέρους" μεταβολὴ γὰρ σω- 

υατιχὴ καὶ διὰ τοῦτο χίνησις, οὐχ ἁπλῶς δέ, ἀλλὰ τίς, ἐπειδὴ τὸ ὅλον τοῦτο 25 

ζωτιχή ἐστι χαὶ ὡς ζῶντος σώματος χίνησις. διὸ χαὶ οὐ σώματος ἁπλῶς, 

ἀλλὰ τοῦ τοιουδὶ σώματος, τουτέστι τοῦ ζῶντος, xal χατὰ τὸ τοιόνδε ζωῆς 

ζῶντος εἶδος, οἷον ὀρεχτιχὸν xol αἰσϑητιχκὸν χαὶ ἀμυντικόν. ἐνίοτε δὲ οὐ τὸ 

15 ὅλον παραλαμβάνεται σῶμα, ἀλλὰ μέρος τὸ πρώτως τοῦ πάϑους δεχτιχόν. 

οἷον τὸ περὶ χαρδίαν αἷμα ἣ τὸ αἰσϑητιχὸν πνεῦμα. xal διὰ τοῦτο ἢ 

μέρους ἔφη. τὸ δὲ ἢ δυνάμεως πρόσχειται διὰ τὸ ἐνίοτε τοὺς ὅρους 
τὴν χίνησιν τῆς τοιᾶσδε πρώτως λέγειν ζωῆς τῆς τὸ ὄργανον χαραχτηριζούσης. 30 

ὃ μὲν γὰρ τὴν ὀργὴν εἰπὼν ζέσιν τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος ὀρεχτιχὴν ἀν- 

20 τιλυπήσεως, τὴν χίνησιν τοῦ σώματος πρώτως εἰπὼν τὸ ὑλικόν, ὕστερον τὸ 
εἴδος διὰ τοῦ ὀρεχτιχοῦ ἐδήλωσεν" ὃ δὲ ὄρεξιν ἀντιλυπήσεως ἐχ τοῦ περὶ 
χαρδίαν ζέοντος αἵματος τὴν χίνησιν πρώτως ἔφη τῆς δυνάμεως, τουτέστι 

τῆς τὸ ὄργανον χαραχτηριζούσης ζωῆς. 

p.403a97 Ὑπὸ τοῦδε ἕνεχα τοῦδε. 

25 ᾿Απαιτεῖ γὰρ πᾶσα χίνησις τὸ ὅφ᾽ οὗ. παραληπτέον οὖν ἐν τοῖς sb 
τελείοις τῶν παϑῶν δρισμοῖς οὐ τὸ ζῶν μόνον τοιωσδὶ σῶμα, ἀλλὰ χαὶ τὸ 
χινοῦν αὐτὸ xal τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώμενον xal τὸ τελιχὸν αἴτιον, ἢ ἀληϑῶς 
Ἃ », * ^ , * e M δὴ , 2 l4 € ὃν ἀγαϑὸν ἢ φαινόμενον, οἷον T, μὲν κατὰ φύσιν σωτηρία ἀγαϑόν, ἣ δὲ 

ἄμυνα φαινόμενον. 

30 p. 403327. Καὶ διὰ ταῦτα ἤδη φυσιχοῦ τὸ ϑεωρῇσαι περὶ ψυχῆς 

7| πάσης ἢ τῆς τοιαύτης. 

Τοιαύτην μὲν λέγει οὐ μόνον τὴν τὸ ὄργανον εἰδοποιοῦσαν, ἀλλὰ καὶ 
M € : ^ 2 m X ec Peor. 7 “ 2 - X MEC 3 - τὴν ὡς χινητιχὴν αὐτοῦ xol ὡς ὀργάνῳ χρωμένην, ἣ χινεῖ xol T χρῆται, 40 

χαὶ τὴν ὅλως πρὸς σῶμα ῥέπουσαν, ἢ ῥέπει πᾶσαν δὲ πρὸς ταύταις xal 
35 τὴν ϑεωρητικὴν τῆς τῶν ὄντων ἀληϑείας κατά τε προβολὴν χαὶ χατὰ τὴν 

e 1 ἐρεῖ] ef. A 4 p. 408911 4 γαραχτηρίσον αὐτὸ τῇ συμμέτρῳ A 5 ὅτι xal ἃ 
29 τῆς post ὄργανον transposuit a 324 ἢ ἕνεχα A 25 ἀπαιτεῖ — οὗ om. ἃ 

26 xal om. A 30 τὸ om. à 
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τὴ 
Tc " ^ - ETEDUE P4 [rte /, Ψυχῆς τὰ χαϑὸ ΠΥ μία χαὶ ἢ αὐτὴ τῷ ὑποχειμένῳ ἥ τε μονίμως 
Y P - - 5 

χαὶ ποτὲ χατὰ πη Eooquan xai πρὸς σῶμα ἀπονεύουσα xni χρω- 
^ b 34 μένη τῷ σώματι xol χινοῦσα αὐτό, περὶ πάσης ἂν δόξειεν ὃ φυσιχὸς mot- 

€ MJ 5 εἶσϑαι λόγον τῆς γὰρ ὅλης ἐφάπτεται ὃ χαϑ᾽ ὁτιοῦν αὖτ 

δὲ διαφορεῖται ὡς οὐ μία μόνον ἀλλὰ καὶ πολλὴ οὖσα, 6 χατὰ τὸ ἀχώ- 
ριστον αὐτὴν ϑεωρῶν οὐ περὶ πάσης ἄν ϑεωροίη, ἀλλ᾽ ἰδίως περὶ τῆς 
ἀχωρίστου σωμάτων ὁπωσοῦν χαϑὸ τοιαύτη. 

j» 9eopOv* χαϑὸ 

» e , e 

p.403329. Διαφερόντως δ᾽ dv δρίσαιτο 6 φυσιχός τε xal διαλε- 
σ 10 χτιχὸς ÉxacGcxoy αὐτῶν. 

Ἐπειδὴ διώρισται ὅπῃ τῆς ψυχιχῆς οὐσίας ὃ ὑοτες ἀντιλαμβάνεται. 
xa)" ὅσον ἐστὶ σωμάτων τοῦς χαὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ τῆς γνώσεως 

; ἀφορίζει ἑπόμενον τοῖς πράγμασι. τὸ γὰρ ὅσον αὐτῆς σωμάτων ἀχώριστον. 

ἣν τοῖς οὖσιν ἀχολουϑοῦσαν νόησιν, 
e , * - ^ ow AJ ὡς πέφυχε, xal νοεῖσϑαι δεῖ χατὰ τ 

ὉΠ δύ 15 τουτέστιν ὡς ἀχώριστον χαὶ αὐτό. 
m οὗπέρ ἐστιν ποτ, ὃ τοῖς πράγμασιν | | ἀχολουϑῶν εἴσεται. ὃ 

μὴ ὡς ἀχώριστον τὴν ἀχώριστον. ϑεωρῶν το ἐπιπολαιότερον αὐτῆς χαὶ 
οὐχ ἐχ βάϑους ἀντιλαμβάνεσϑαι "oy; xal διὰ τοῦτο λογιχῶς τε χαὶ δια- 
λεχτιχῶς" τὴν γὰρ ἐπιπολαιοτέραν xal οὐ πραγματειώδη γνῶσιν λογιχὴν di ! 13 i 

20 χαὶ διαλεχτιχὴν εἴωϑε προσαγορεύειν ὡς δοξαστιχὴν χαὶ οὐχ ποτ 
y 

6 τοίνυν φυσιολόγος ἐπιστημονιχὸς ὧν xal ὡς ἀχώριστον εἴσεται, xni Bine 

óo τε ἅμα τὸ ζωτιχὸν εἶδος xai 

Q9 
κι} 
uA o cds xai ὁποῖόν τι τὸ τῆς ζωῆς εἶδος, T 

σώματος ae ἐν δὲ τῇ λέξει προειπὼν διαφερόντως ga τόν 
TE cid xal τὸν διαλεχτιχὸν ἕχαστον αὐτῶν τῶν τῆς ζωῆς εἰδῶν xoi 

25 παϑῶν, ἐπὶ mca τῆς ὀργῆς τὸ διαφέρον παραστῆσαι ϑελήσας τὸν 

E εἶναι μόνου τοῦ εἴδους φησί, τὸν δὲ μόνης τῆς ὕλης" οὐ τὸν φυσιχὸν 

μόνης τῆς ὕλης λέγων (σαφῶς γὰρ ἄμφω τὸν φυσικὸν παραλαμβάνειν ἐρεῖ), 

ἀλλὰ σχοπὸν ϑέμενος τὴν διαφορὰν ἰδεῖν τοῦ τε φυσιχοῦ χαὶ τοῦ διαλεχτιχοῦ 

διαιρεῖ χαϑολικώτερον, ὅσοι ἂν νομισϑεῖεν γίνεσϑαι τῆς ὀργῆς ὅροι, ἐν οἷς 
80 χαὶ ὃ ἐχ τῆς ὕλης παρείληπται διὰ τὸ τέλειον τῆς διαιρέσεως. 6 μὲν οὖν 

ἐχ τῆς ὀρέξεως τοῦ εἴδους, 6 δ᾽ ἐχ τοῦ περιχαρδίου ϑερμοῦ τῆς ὕλης. 

ἐπιφέρει δὲ xal τὸν ἐξ ἀμφοῖν διὰ τῶνδε. 

p.403»2 Ὁ μὲν γὰρ λόγος; ὁ δὲ 
1 

οὗ πράγματος" ἀνάγχη δ᾽ εἶναι 
M b] o L4 

τοῦτον ἐν ὕλῃ £ 

35 Οὐχ ὡς ὃ φιλόσοφος ἐξηγεῖται Πλούταρχος. ἀντιδιαιρῶν τὸν λόγον πρὸς 

τὸν τοῦ doi aai ἀλλ᾽ εἰπὼν τὴν ὄρεξιν τῆς ἀντιλυπήσεως εἶδος εἶναι 

21 

ἣν οὐσίαν τὴν τ (eux p το ἐπεὶ γὰρ μία xal πολλὴ ἢ τῆς 4v 

45 

51 

br 

10 

5 ὕλης a 6 μόνη a 10 £xacta À 15 τό τε ἃ 16 οὗπέρ ἐστιν ἀχώ- 

ρῖστον om. ἃ 81 περὶ καρδίαν ἃ 33 ὁ δὲ Aa Arist. de An. libri quattuor Bekkeri, 

interpretantur Plutarchus et Simplicius (ef. p. 22; 1): εἶδος duo codd. Arist., sententiae 

certe accommodatius 35 6 om. À 
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10 

15 

SIMPLICH IN L. DE ANIMA ΤΊ (Arist. p. 40352. 6. 9. 12] 

χαὶ λόγον, τὸν δὲ λόγον τοῦ πράγματος εἶναί φησι, τουτέστι τὸ εἶδος, br 
xaU ὃ εἰδοποιεῖται T, opyi- ἐπεὶ δὲ σύνϑετος ἣ ὀργή, UAE xai τὸν λόγον 

ος ἐν ὕλῃ ng εἰ ἔσται. πο τὸ εἶναι αὐτῷ οὐχ ἄνευ ὕλης. 90 
»/ 

εἶτα χαὶ ἐπὶ τῆς οἰχίας τὸ εἶδος ἰδίᾳ xal ἰδίᾳ τὴν ὕλην εἰπὼν τὸν ἐξ 
ἀμφοῖν προστίϑησιν. 

ὟΝ 

εἰὸ 

xal τὸ εἴδ 
Al 

p.403»6 Ἕτερος δ᾽ ἐν τούτοις 

Ἔν ξύλοις δηλαδὴ xoi λίϑοις xal πλίνϑοις τὸ εἶδος, τουτέστι τὸ σχέ- 
M M b , , ^N 5 m m ^ , bi - πασμα, προσϑεὶς xal τὸ τέλος, ἐπειδὴ ἐν τοῖς τεχνητοῖς διώρισται τὸ οὗ 25 

ἕνεχα ἐχ τοῦ εἴδους. διαχρίνας δὴ τοὺς ὅρους ζητεῖ λοιπόν, τίς ἐχ τούτων 
e , 5, - 
6 φυσιχός, xol ἐγχρίνει εἶναι τὸν ἐξ ἀμφοῖν. 

^ € 

p.403»9 "Exszívwv δὲ δὴ τίς ἑχάτερος; 

M 

Ὅ τε περὶ τὴν ὕλην xol ὃ περὶ DONDE τὸν ΟΡ δοχεῖ δέ μοι τὸν μὲν 

περὶ τὴν ὕλην ἀφιέναι, ἐνδειχνύμενος μηδένα ποτὲ ἐχ μόνης δρίζεσϑαι τῆς 

ὅλης, διὰ δὲ τῶν ἐπιφερομένων διαχρίνειν χαϑολιχῶς τοὺς περὶ τὸν λόγον 30 

ὁρισμούς. τῶν γὰρ ἐνύλων λόγων τῶν μὲν ὄντων οὐσιωδῶν, xa οὃς 
οὐσίαι τὰ σύνϑετα, οἷος ὃ τῆς δριστιχῆς τῶν ζώντων ζωῆς ὅ τε τοῦ πυρὸς 

xoi τῶν ἄλλων στοιχείων, xol ἔτι 6 τῶν ix τούτων συνθέτων, τῶν δὲ ἕπο- 

μένων ταῖς οὐσίαις πάντων τῶν χατὰ τὰ συμβεβηχότα λόγων. xal τούτων 
τῶν τε ὡς οὐσιῶν xai τῶν ὡς συμβεβηχότων λόγων τῶν μὲν ὡς dym- 

ρίστων τῆς ὕλης, ἧπερ xol ἔχει φύσεως, νοουμένων, τῶν δὲ ὡς χαϑ᾽ ἕαυ- 
τοὺς ὄντων ἐπινοουμένων. περὶ πάντων μὲν αὐτῶν τῶν τε οὐσιωδῶν xoi 8ὅ 
τῶν ὡς συμβεβηχότων ἐνύλων λόγων, οὐ χωριστῶν ὄντων xal ὡς μὴ χω- 
ριστῶν, μόνος ἔσται ὃ φυσιχός. 

MJ p.40399 Οὐ γὰρ ἔστι τις, φησίν, ὁ περὶ τὰ πάϑη τῆς ὕλης τὰ μὴ 
χωριστά, μηδ᾽ T χωριστά, ἀλλ᾽ ὃ φυσιχὸς περὶ πάντα τὰ τοῦ 

τοιουδὶ σώματος xal τῆς τοιαύτης ὕλης ἔργα xol πάϑη. 

Ἔργα xol πάϑη τοὺς ἐνύλους χαλῶν λόγους, οὖς πάντας τούς τε οὐ- 40 
^ ^ , [d - Ld » 

σιώδεις xal τοὺς συμβεβηχότας μόνος ὁρᾷ 6 φυσιχὸς ἀχωρίστους ὄντας ὡς 

ἀχ ωρίστους. 

30 p.403»12. Ὁπόσα δὲ μὴ 1 τοιαῦτα, ἄλλος. 

Τουτέστι μὴ T ἀχώριστα, ἀλλ᾽ ὡς χωριστά, ἄλλος " ὃ γὰρ διαλεχτιχός, 
ὃς xal τοὺς οὐσιώδεις ὡς xal? ἑαυτοὺς ὄντας ἐπινοεῖ. 

1 δὲ om. ἃ 4 οἰχίας ἰδίας ἃ ἰδίᾳ (post εἶδος) om. ἃ 8 τὸ οὗ — 9 εἴδους] requiritur 
τὸ εἶδος ἐχ τοῦ οὗ ἕνεχα 11 δὴ τίς ex Arist. scripsi: δή τις Àa 14 διαχρίνειν D: 

διαχρίνει Aa 16 ζώντων D: ζῴων Aa 21 μὲν om. a 24 οὐ γὰρ] ἢ οὐχ a 

φησίν om. ἃ 25 ἀλλ᾽ ὁ — 26 ὕλης repetit a πάντα τὰ τοῦ] ἅπανθ᾽ ὅσα ἃ 

21 ἔργα καὶ πάϑη om. A 
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p.403»13 Καὶ περί τινων μὲν τεχνίτης, ἐὰν τύχῃ. ὅτ 

Qc περὶ ἀχωρίστων μὲν χαὶ ὃ τεχνίτης ϑεωρῶν, οὐ περὶ πάντων δέ, & 
1.5 A Y £z LO ἘΞ , - as 32 , a B 

ἀλλὰ περὶ συμβεβηχότων μόνων᾽ συμβεβηχὸς γὰρ xoi $ ὑγεία χαὶ τὸ εὔ- 

ἕξεστον τοῦ ξύλου. χαὶ ταύτῃ τοῦ φυσιχοῦ «διαφέρει, τῷ περί τινων εἶνα! 
c v , - ^ ' ὡς εἴρηται, χαϑάπερ ὃ διαλεχτιχὸς τῷ ὡς χωριστοὺς σχοπεῖν xni τοὺς οὐ- οι 

σιώδεις λόγους. περί τινων δὲ χαὶ ὃ lae ee ὥσπερ χαὶ ὃ exit ίτης, 50 
xal τούτων συμβε βηκότων xai δηλονότι οὐ χωριστῶν, ἀλλ᾽ οὐχέτι ὃ μα- 

ϑηματιχὸς ὡς τοιούτου σώματος παϑῶν: οὐ γὰρ ὡς ἀχωρίστων: ἀλλ᾽ ὡς 

P» 

5 ,» € - " 
ἐξ ἀφαιρέσεως xol αὐτοὺς xal ἑαυτοὺς τούς τε ἀριϑμοὺς χαὶ τὰς πρὸς 

, 10 ἀλλήλους ᾿αὐτῶν σχέσεις χαὶ τὰ σχήματα ἐπισχοπεῖ. 

* ΄ ^ 

p.403»15 "Hi: δὲ κεχωρισμένα, ὃ πρῶτος φιλόσοφος. 

Li Ἁ [4 b *, N ^N 

Ὅτι μὲν περὶ τὰ ime ὃ πρῶτος φιλόσοφος ἐναργές. τὸ δὲ Tbv 
, 

ὲ 

χεχωρισμένα χώραν ἔχει οὐχ ἐπὶ τῶν ὑπερτέρων ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς 

ἡμετέρας λογιχῆς ζωῆς, ἣν προσαγορε C e e νοῦν. αὕτη γὰρ ἐν τῇ πρὸς σῶμα 

15 νεύσει χωριστὴ ἅμα ἐστὲ χαὶ ἀχώριστος. χαὶ ὡς μὲν ἀχώριστον ὃ φυσιχὸς 

δρᾷ, { δὲ χεχωρισμένη, τῷ πρώτῳ ἐστὶ φιλοσόφῳ ϑεατή pa. T yep'ouevr, τᾷ peto ἔστι φιλοσόφῳ ὕξατγη. 

Ρ. 403016 ᾿Αλλ᾽ ἐπανιτέον ὅϑεν ὁ λόγος. 5 

, * EN ' d eedem ΄ σ 3 enr Εν Y - e m Τουτέστιν ἐπὶ τὰ τῆς ψυχῆς πάϑη. ὅσα ἀχώριστα ὄντα τῆς φυσιχῆς 
΄σ -^- , - e ΄ - ΄ 

ὕλης τῶν ζῴων, ἢ γε τοιαῦτα ὑπάρχει. ψυχῆς μὲν οὖν λέγεται τὰ πάϑη. 
v nd e - 

20 xaícot ὄντα τοῦ GovÜicoo, ὡς χινούσης ἐχείνης xal ἐνεργούσης αὐτὰ ἐν τῷ 

συνθέτῳ, χαϑάπερ xol τοῦ ἡλίου φαμὲν τὸ ἐν ἀέρι φῶς, ὡς ἐνεργοῦντος 
μὲν αὐτὸ τοῦ ἡλίου, πάσχοντος δὲ τοῦ ἀέρος. φυσιχὴ ὃὲ ὕλη τῶν ζῴων 10 

τοιαῦτα e (Q^ zt - Q 
- ς ΄ M iJ 4.2 ^ jJ m- ὑπάρχει xai xà ἕξῆς δηλοῖ xà τοιαῦτα πάϑη. ϑυμὸν 

25 τὰ ὅμοια, ἃ p 
δύναται ἄνευ τῆς ὕλης, ὡς χαϑὸ τοιαῦτα συνεφελχόμενα Pu ὅλην. xal 

M 5 M - M bi ^ 2 ^ x 

τὸ ὀργανιχὸν σῶμα xai πρὸς ζωὴν ἐπιτηδειότατον. τὸ 

) 
LI 

ξ , - & ἐξ ἀφαιρέσεως, ὥσπερ γραμμὴ χαὶ ἐπίπεδον. ἐπινοεῖσϑαι 

& 

τον cn τὸ ἐπίπεδον ἄνευ τοῦ χαλκοῦ χαὶ e τοῦ ἀντιτύπου. τὸ 

μὲν γὰρ ἐπίπεδον ὡς τὸ χοῖλον ἔχει ἄνευ ῥινὸς ἐπινοούμενον, 6 δὲ ϑυμὸς ιτὉ 
b , a Ἁ Ἁ ΄ 5 e M , e e , ^ v ^ 

ὡς τὸ σιμόν: τὸ γὰρ σιμὸν dj ἐν pui χοιλότης, ὡς T, ὀργὴ ὄρεξις ἀντιλυ- 

80 πήσεως ἐν τῇ ζέσει τοῦ περὶ χαρδίαν αἵματος. 

p.403»20 Ἐπισχοποῦντας δὲ περὶ ψυχῆς ἀναγκαῖον. 

jJ P δ ᾿Ξ NES Ἁ - o e ts 3* r£. 

Διὰ τὸ μὴ αὐτόϑεν ἡμῖν τὴν τῶν πραγμάτων προσπίπτειν ἀλήϑειαν, 30 
$ Cf 

E ἀτελῶς ἔχουσιν ἐν τῇ γενέσει πρὸς ϑεωρίαν, προηγεῖται ἢ ζήτησις xa ἢ 

1 τινα ἃ 2. 6 τεχνήτης ἃ θ δὴ ἃ 10 τὰ om. ἃ 14 αὕτη correxi: αὐτὴ Aa 

18 ἀχώριστα Aristoteles: χωριστὰ Aa 29 γε om. a 24 δηλοῖ Ba: δῆλα A 

33 ἀτελῶς} ἅτε ὡς 8 
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SIMPLICII, IN L. DE ANIMA I 2 [Arist. p. 4050 20. 24. 25. 28] 

πρὸς τὰ ἀντιχείμενα ἦι υῶν φορὰ χαὶ τούτων pn οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ mrpo- ὃν 
χειμένου, πότερον οὐσία f ψυχὴ T, οὔ" xal εἰ οὐσία, πότερον δυνάμει ἣ 
ἐνεργείᾳ, xal πότερον σῶμα T, ἀσώματος" xal αὖϑις εἰ οὐσία, πότερον χω- 

ριστὴ T, ἀχώριστος T, ἄμφω τρόπον τινά. ἀλλ᾽ ἐπεὶ αἱ προχαταβεβλημένα: 
PEZ -./,P MJ , , M , τῳ, y 3 - 

περὶ αὐτῆς δόξαι τὰ ἀντιχείμενα περὶ αὐτῆς ἔνιαι ἀπεφήναντο, μέγα ἣμῖν 25 

ἢ περὶ αὐτῶν ἱστορία συντελεῖ πρός τε τὴν διαπορίαν xoi πρὸς τὴν εὕρεσιν, 
ἐπισημαινομένοις, εἰς ἃ ἀποβλέψαντες ot μὲν ὡδί, οἱ δὲ ὡδὲ τιϑέασι, xol 
τὰ μὲν ἐλέγχουσι, τὰ δὲ ἀποδεχομένοις. 

p.403»24 ᾿Αρχὴ δὲ τῆς ζητήσεως προϑέσϑαι τὰ μάλιστα δοχοῦνϑ᾽ 

ὑπάρχειν αὐτῇ χατὰ φύσιν. 

τὰ ὑπάρχοντα, ὡς προείρηται, μέγα συμβάλλεται 

μέρος πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ τί ἐστι. τὸ δὲ χατὰ φύσιν πρόσχειται, ἵνα τὰ xot) 50 

αὑτὰ δηλώσῃ τὰ γὰρ χοινότερα τῶν συμβεβηκότων οὐχ εἰς τὴν ἴδιον τῆς 
ψυχῆς ἀναπέμπει οὐσίαν. 

b) δὴ ^N M NEN ᾿ὑπειδὴ xoi τὸ εἰδέναι 

"NN ^ 

p.403»925 Τὸ ἔμψυχον δὴ τοῦ ἀψύχου δυοῖν μάλιστα διαφέρειν 
δοχεῖ. 

^ e , -“ - 5 M - 

Βούλεται μὲν ἐχ τῶν ὑπαρχόντων τῇ ψυχῇ τὴν οὐσίαν αὐτῆς ἑλεῖν " 
τίνα δὲ τὰ ὑπάρχοντα, ἐχ τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς δριζομένων, τουτέστι τῶν ἐμψύχων, 35 

ἡ τοιαῦτα ἐστι. ὑπο τίνα οὖν ὑπάρχει τῷ ἐμψύχῳ ὡς ἐμψύχῳ χατὰ 
Ἁ ΄ ΄ Ὁ E , Μι-- €- € xl Ἁ 5 ΄ 

ἃς πάντων ὡς εἰπεῖν δόξας; τό τε ἔνδοϑεν χινεῖσϑαι au τὸ αἰσϑάνεσϑαι). 

γὰρ ἔνδοϑεν αὐτῷ νῦν εἴληπται κίνησις; ἀλλ᾽ p 1 ἁπλῶς" ἢ yàp £v- 
ὃϑεν τῶν ἐμψύχων ἴδιος. ἢ δὲ ὩΣ ἑτέρου χαὶ ἐν ἀψύχοις. τὸ à αἰσϑά- 

γεσϑαι εἴληπται οὐχ rh πᾶσιν ὑπάρχον τοῖς Spots, ἀλλ᾽ ὡς μόνοις. τὸ 
δὲ ἔνδοϑεν χινεῖσϑαι πᾶσι" xal τῇ τοῖς φυτοῖς T αὔξησίς τε xol μείωσις. 

τ 

1 

00 

p.403»28 Φασὶ γὰρ ἔνιοι xal μάλιστα καὶ πρώτως ψυχὴν εἶναι 40 
τὸ χινοῦν. 

Ἡ μὲν φύσις οὐ τοῦ χινεῖν ἀλλὰ τοῦ χινεῖσϑαί ἐστιν ἀρχὴ τῷ ἐν e 
ἐστιν, ἢ δὲ ψυχὴ οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τοῦ ζωτιχῶς ἔνδοϑεν. διὸ οὐ τοῦ 

χινεῖσϑαι μόνον χατάρχει τοῖς ζῴοις, ἀλλὰ xal ὡς αὐτὴ χινητική. ἔστι 
μὲν οὖν τοῦ ζωτιχῶς χινουμένου xal T, τοῦ χινεῖσϑαι οὕτως ἀρχὴ T, ἐνδο- 
ϑεῖσα τῷ σώματι ζωή. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ταύτην οὐ πάνυ ψυχήν, ἀλλ᾽ T μέρος 
ψυχῆς Y, οὐχ ἄνευ ψυχῆς προσαγορεύει, ἀνέδραμεν εἰς τὴν ἐνδοτιχὴν 45 

(χινήσεως) τοῖς σώμασι, τῆς Ce χυριωτέραν οὖσαν ψυχήν, ἣν χατὰ τὸ 
χινοῦν ἀφορίζεται. χινοῦν μὲν οὖν εἶναι τὴν ψυχὴν χαὶ αὐτὸς τίϑεται, ἀλλ᾽ 

1 ἡμῶν om. ἃ 9 αὖϑις om. À 3 ἔνιαι] εἶναι ἃ 20 χαὶ τὸ αἰσϑάνεσθαι 

add. Torstrik 21 τοῦ ἐν ᾧ ἃ 90 τῷ C. χινουμένῳ Torstrik 90 χινήσεως 

add. Torstrik 7 



SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 2 [Arist. p. 403528. 29. 31] 25 
- 

οὐ πρώτως xoi μάλιστα τὴν τῶν γενητῶν ψυχήν, περὶ ἧς νῦν ὃ λόγος. ai ὃν 
^ , , M M ^ » , 

δὲ τῶν οὐρανίων ψυχαὶ (χαὶ μάλιστα χαὶ πρώτως», εἰ μὴ ἄρα χαὶ πρὸ τούτων 
΄ - ewe , 5 "ce i M cr ^ - J M , 

ὃ νοῦς. ai δὲ ἡμέτεραι οὐ OU ἑαυτὰς τὸ ὅλον φάναι χινοῦσαι τὰ ϑνητὰ σώ- 
^ Y M M ΄ - - 

ματα χαὶ πρός τι δὲ ἔξωϑεν συμβαῖνον ἀφορῶσαι τέλος, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ 
5 εἴρηται. χαὶ διὰ τὴν πρὸς σώματα ῥοπὴν χατὰ συμβεβηχὸς χινούμεναι οὐχ 50 ειρηται, τὴν πρὸς Ma poc τ MpgeprXOoS χινουμξεναι οὐχ: 

ἂν εἶεν πρώτως xai μάλιστα χινοῦσαι᾽ ὅπου γε οὐδὲ τὰ τῶν πλανωμένων χι- 
νητιχὰ αἴτια, εἴτε φυχαὶ εἴτε vol εἶεν, διὰ τὸ μὴ μόνα τῆς πάσης χατάρχειν 
αὐτῶν χινήσεως. ἴσως δὲ τὸ ἔνιοι πρόσχειται xal δι᾿ ᾿Αναξαγόραν, οὐ σαφῶς 
ψυχὴν λέγοντα τὸν νοῦν, ὃν πρῶτον χινοῦν τίϑεται. xoi δι’ Ἐϊμπεδοχλέα, 

΄ ι - OMM EMT AE UI. NIME ee M MESSA M 10 φιλίαν καὶ νεῖχος ἀλλ᾽ ob ψυχὰς λέγοντα τὰ χινοῦντα, T, xal διὰ τοὺς φυ- 
σιχούς, ὅδοι μόνοις τοῖς ὑλιχοῖς χρῶνται αἰτίοις. 

p.403»29 Οἰηϑέντες δὲ τὸ μὴ κινούμενον αὐτὸ μηδὲ ἐνδέχεσϑαι θ- 

χινεῖν ἕτερον τῶν χινουμένων τι τὴν ψυχὴν ὑπέλαβον εἶν 

5 Ld [4 - 3— b , , 2 M M ^N 3 , 

Ὥς ἐν τοῖς ὑλιχοῖς αἰτίοις τὸ μέν τί ἐστι προσεχὲς τὸ δὲ ἀπωτέρω 
15 xal τὸ πρῶτον, xai ἐν τοῖς εἰδιχοῖς ὡσαύτως, οὕτω xol ἐν τοῖς χινητιχοῖς. 

χαὶ ἐπεὶ τὸ μὲν χινοῦν αἴτιον, 1, δὲ χίνησις αἰτιατόν, τὸ πρῶτον χινοῦν 5 
^ M re σ ^ — — — , 

οὐδαμῇ χινεῖσϑαι ἀνάγχη, ἵνα χαϑαρῶς ἐν τῇ τοῦ χινεῖν μένῃ αἰτίᾳ. τὰ 
^N ΄ - ΄ ΄ e ΄ ε - , - - 
δὲ μέσα χινεῖσθαί πως βούλεται ὃ [[λάτων, ὡς τοῦ πρώτου χινητιχοῦ νοῦ 
ὑποβάντα, ἀλλ᾽ οὐ τὴν σωματοειδῆ χίνησιν ἐσχάτην οὖσαν χαὶ τῶν μόνως 

20 χινουμένων. δεχάτη γοῦν ἐν Νόμοις $ τῆς ψυχῆς λέγεται χίνησις μετὰ τὰς 

σώωματιχὰς οὔσας ὀχτὼ xal ἐνάτην τὴν φυσιχήν. χαὶ γὰρ ἣ φύσις παρ᾽ 
ἐχείνῳ χινεῖται διὰ τὴν ἐχ τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν, χαὶ μειζόνως ἣ ψυχή. 
, ) "^23 1 F , Ἁ ΝΡ 5 ΄ , pis 

ἀλλ᾽ ὃ ᾿Αριστοτέλης μόνην τὴν σωματοειδῆ ὀνομάζων xívqow, ταύτην wm 10 

δενὶ τῶν χινητιχῶν αἰτίων προσάπτειν ἀπαγορεύει. 

25 p.403»31 Ὅϑεν Δημόχριτος πῦρ τι xal ϑερμόν φησιν αὐτὴν εἶναι. 

Πρώτου Δημοχρίτου μέμνηται ὡς σαφῶς σωματιχὴν χίνησιν (τοπιχὴν 24 ΠῚ I h i i i 
MJ - ^» , PI A » - 5 , LI » ον e ἘΣ , ΡΞ 2 

γὰρ) τῇ ψυχῇ ἀποδιδόντος, εἴπερ τῶν ἀτόμων xt σωμάτων αὐτὴν ὑπετίθετο 25 

ὅσον σφαιροειδές. ὅπερ χαὶ πῦρ. εἶναι. τὸ γὰρ εὐχίνητον χαὶ διὰ πάντων . , 1 

διϊέναι οὐ χωλυόμενον διὰ τὸ ἀγώνιον ἐν σγήωασ' τὸ σφαιροειδὲς Ov προ- 
V i Su |: 

30 σήχειν τῷ τε πυρὶ xal τῇ Ψυγῇ. σαφὴς δὲ ἢ Δημοχρίτου περὶ τῶν στο!- Tj ! Ἢ wv Ἢ j ΔῊ! 
χείων δόξα ἐκ τοῦ πρώτου τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως, ἄτομα ὑποτιϑεμένη 

μιχρὰ ἄττα σωμάτια, οἷα τὰ ἐν ἀέρι φαίνεται ταῖς διὰ τῶν ϑυρίδων ἀχτῖσι 
ξύσματα. οὐ γὰρ ταῦτα ἀλλ᾽ ὅμοια τούτοις διὰ σμιχρότητα τὰ στοιχεῖα ὁ 

2 χαὶ μάλιστα xai πρώτως add. Torstrik ὃ σώματα ἀλλὰ xoi ἃ 4 δὲ om. ἃ 

ἐν τῇ Φυσιχῇ] vv. πρός τι --- ἀφορῶσαι τέλος quorsum pertineant, non video; quae sequuntur 
d i p ? p q p ? 

xai — χινούμεναι ad Phys. 0 6, 259^ spectant ὃ κινούμενα à 10 ἣ BD: ἡ Aa 

12 μηδὲ] μὴ a 139 ὑπέλαβον] οὕτως ὑπέλαβον a 15 τὸ πρῶτον] οὐ πρῶτον Torstrik 

18 πρώτως Torstrik 20 ἐν Νόμοις) de Legg. IX 6 p. 8940 25 ante πῦρ add. 

μὲν à Ὁ] ix τοῦ πρώτου τῆς φυσιχῆς ἀχροάσεως] Phys. A 2.5 
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Δ , ἘΞ. [d F ^ ^ , , » e» /, ^N ^ , ἡμόχριτος ὑπετίϑετο, μιᾶς μὲν οὐσίας ὄντα ἅπαντα. μεγέϑει OE χαὶ σχή- 6r 
ματι ἀλλήλων διαφέροντα" ἐξ ὧν ὡς σπερμάτων τὰ σύνϑετα πάντα συνί- 80 

στασϑαι σώματα. διὸ χαὶ πανσπερμίαν αὐτὰ προσαγορεύει ὡς πάντων 
σπέρματα. διὸ χαὶ τοῦ ζῆν ὅρον εἶναι τὴν ἀναπνοήν, διχῶς αἰτίαν τοῦ 

CX» γινομένην, χαὶ τῷ χωλύειν τὴν τῶν ἤδη ἐνυπαρχόντων σφαιροειδῶν 

ἔξοδον. ἀντιβαίνοντός τε τοῦ εἰσιόντος ἀέρος τοῖς xal ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐξιοῦσι 
σφαιριχοῖς σχήμασι διὰ τὸ εὐχίνητον, xol χατὰ ἀνάγχην ἐκϑλιβομένοις ἐχ 

“ € τὰ - , - τω “Ὁ Χ N DURS 

τῆς ὑπὸ τοῦ περιέχοντος τῶν στερεῶν συναγωγῆς. xoi πρὸς αὐτὴν μαχο- 
, m r ΘΗ, -“ », - 

μένου τὴν συναγωγὴν τοῦ εἰσιόντος ἀέρος τῷ εὐρύνειν xal ἐξωϑεῖν τὰ 
στερεά: ταύτῃ τε οὖν ἣ ἀναπνοὴ ζεται τοῦ ζῆν αἰτία xoi τῷ ἀντὶ τῶν 

ἐξιόντων σφαιροειδῶν ϑύραϑεν τὰ ὅμοια ἐπεισάγειν. πότερον δὲ οὕτως ὃ 

Δημόχριτος ἀπὸ σωμάτων ἐγέννα τὴν ζωήν, ἢ ἐνδειχτικῶς τὴν νοερὰν 

ἐβούλετο δηλοῦν διὰ τῆς σφαίρας οὐσίαν, οὐχ ἔχομεν ἀποφήνασϑαι. οὐ 
NES 1 -2 -5 /N € ΄ ^N NT pe δ ἐν , , δεῖ γὰρ τῇ ᾿Αριστοτελιχῇ ἐπερείδεσϑαι ἱστορίᾳ διὰ τὸ ὡς ἐπίπαν μόνον ἐχ- 

/, ^ , [r4 MY N ^ m , ὟΣ , 

τίϑεσϑαι τὸ φαινόμενον, ὥσπερ xoi τὸ περὶ τῶν [Πυϑαγορείων ἐπαγόμενον. 
τὸν μὲν γὰρ Δημόχριτον ἱστορεῖ ὅμοια τοῖς ἐν ἀέρι λέγειν ξύσμασι τὰ στοι- 
χεῖα, τινὰς Oi τῶν Πυϑαγορείων αὐτὰ ταῦτα, o)x ἂν ταῦτα οἰηϑέντων ποτὲ 

τῶν Πυϑαγορείων ἀνδρῶν, ἐνδειχνυμένων δὲ ἴσως τὴν ἤδη μεριζομένην τῆς 

ψυχῆς οὐσίαν xai εἰς τὸ φανερὸν προϊοῦσαν. 

.4044390 Ἐπὶ ταὐτὸ δὲ φέρονται xal ὅσοι λέγουσι τὴν ψυχὴν p Tj Ti 
τὸ ἑαυτὸ χινοῦν. 

Ὅπως μὲν ὃ [Πλάτων τὴν ψυχὴν χινεῖσϑαι λέγει διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ 
πρώτου χινοῦντος ὑπόβασιν, ἤδη εἴρηται. οὐχ ἁπλῶς δὲ χινητιχὴ ἀλλ᾽ 

αὐτοχίνητος λέγεται, ὡς οὐ παντελῶς τῆς ἀμερίστου οὐσίας τε χαὶ ἐνεργείας 
ἀποστᾶσα" τὸ γὰρ αὐτὸ τὴν ἀμέριστον οὐσίαν xol τὴν τελείαν ἐνέργειαν 
τῷ Πλάτωνι δηλοῖ, ὡς τὸ χινητὸν τῆς μεριστῆς ἐστι σημαντιχόν. τῇ οὖν 
μεσότητι τῆς ψυχῆς τὸ àx τῶν ἄχρων σύνϑετον ἀποδίδοται ὄνομα διὰ τὴν 
πρὸς ἄμφω τὰ ἄχρα τοῦ μέσου χοινωνίαν. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ μόνης 
τῆς πάντῃ μεριστῆς καὶ ἐν τῷ γίνεσϑαι τὸ εἶναι ἐχούσης ἐνεργείας τὸ τῆς 
χινήσεως φέρων ὄνομα, εἰχότως ἀπαγορεύει μὴ χινεῖσϑαι τὰ ἀσώματα τῆς 

΄ - y 3 

χινήσεως αἴτια, xdv πρῶτα xàv μέσα χἂν ἔσχατα T. 

4i 

p.404324 Ταύτην δ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτῆς, διὰ τὸ μηδὲν δρᾶν xtvoüy, ὃ ὃν 
p*| xal αὐτὸ χινεῖται. 

Κἂν γὰρ ὃ νοῦς πρώτως χινῇ πάντῃ ὧν ἀχίνητος, ἀλλὰ σὺν τῇ ψυχῇ 

xal τῇ φύσει. ἐὰν οὖν χινῶνται ἥ τε ψυχὴ καὶ f, φύσις, τὸ ἐξ αὐτῶν xoi 
τοῦ νοῦ συμπλεχόμενον χινητιχὸν αἴτιον χινούμενον ἔσται. μνησϑεὶς δὲ 

᾿Αναξαγόρου τῆς χινήσεως τὸν νοῦν αἰτιωμένου, ὡς χαὶ αὐτοῦ ψυχὴν τὴν 

9 τῷ (post ἀέρος) Torstrik: τοῦ Aa 12 ἀπὸ τῶν σωμάτων ἃ ἢ D: ἣν Aa 

21 αὐτὸ ἃ εἴρηται] οἵ. p. 25,17 39 αὐτῶν D: ἑαυτῶν Aa 

11 
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χινοῦσαν λέγοντος, ἐπάγει οὐ μὴν παντελῶς γε ὥσπερ Δημόχριτος. 6v 

τοῦτον μὲν γὰρ ὡς μὴ διορίζοντα τὴν ἀεὶ ἀληϑῆ γνωστιχὴν δύναμιν, ἣν 15 

νοῦν φαμεν, ἀπὸ τῆς ψευδομένης ποτέ, ὁποία T, τε αἰσϑητιχὴ xoi ἢ φαντα- 

στικὴ xal ἢ δοξαστιχὴ ἐν ἡμῖν ζωή, διὰ τὸ πᾶν τὸ φαινόμενον ἀληϑὲς τί- 

ϑεσϑαι, εἰς ταὐτόν φησιν ἄγειν νοῦν τε xal ψυχήν, τὴν ὅση δηλαδὴ γνω- 
στική" ἐπαινεῖσϑαι γοῦν xol τὸν Ὅμηρον ὑπὸ Δημοχρίτου ἱστορεῖ ποιήσαντα 

ὡς 6 Ἕχτωρ χεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων ὑπὸ τῆς πληγῆς; καίτοι τῆς τοῦ συνϑέτου 
βεβλαμμένης χριτιχῆς ζωῆς διὰ τὴν σωματιχὴν πληγήν, ἀλλ᾽ οὐ τῆς σώ- 

ματος χωριστῆς, ἣν δύναμιν τῆς ψυχῆς χαλεῖ τῆς ἀληϑείας ἀντιληπτιχὴν 90 

x«i τὸν χατὰ φρόνησιν νοῦν ἐπιστημονικὸν ὄντα δηλαδή. τὸν μὲν οὖν 
τ ^ M 2 ἢ , ^ , - € er ^ 

Ὅμηρον xax& ποιητιχὴν ἐξουσίαν ἀδιαφόρως χρῆσϑαι τοῖς ῥήμασιν οὐδὲν 
" , - - - IIS ᾿ 

ϑαυμαστόν. ὁ δὲ Δημόχριτος χαὶ τῷ τοῦτον ἐπαινεῖν δῆλός ἐστι χαὶ ἐπὶ 
τῆς ὁποιασοῦν Dese τὸν χατὰ φρόνησιν φέρων νοῦν. τὸν δὲ ̓ Αναξαγόραν 
τς μὴ παντελῶς εἰς ταὐτὸν EN τε xal νοῦν ἄγειν, ὅτι τε μὴ σαφῶς 

τῷ ὧι χαὶ ὅτι τὰ ἀντιχείμενα φαίνεται λέγων, ἐνίοτε μὲν μόνης τῆς ὀρϑῆς γνώ- 
σεως τὸν νοῦν αἰτιώμενος xal διὰ τοῦτο χωρίζων πως αὐτὸν τῆς Ψυχῆς, 
ὡς μὴ πάσης τῆς ἀληθείας οὔσης ἀντιληπτιχῆς, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἀρίστην 

δύναμιν: ποτὲ δὲ ἐν ἅπασιν αὐτὸν ὑπάρχειν τοῖς ζῴοις ἀποφαινόμενος τὸν 

αὐτὸν τίϑεται τῇ ψυχῇ. ψυχὴ γὰρ ἐν πᾶσιν ἀλλ’ οὐχὶ νοῦς, εἰ μὴ ἄρα 
τὴν φαντασίαν τις χαλοίη νοῦν" πρὸς ὃν ἀντιδιαστέλλων τὸν χατὰ φρόνησιν 

γοῦν λέγει μὴ ἐν πᾶσιν ὑπάρχειν, ὅπου γε μηδὲ ἐν ἀνθρώποις πᾶσιν" 
ὀλίγοι γὰρ ot xwv ἐπιστημονιχὴν φρόνησιν τῆς ἀληϑείας ϑεωρητιχοί. οὐχ 30 

ἐν πᾶσιν οὖν τοῖς ἀνθρώποις, οὐχ ὡς μὴ ἔχουσι τὴν νοητιχὴν οὐσίαν (μία 

γὰρ ἢ πάσας ἔχουσα τὰς δυνάμεις ψυχὴ), ἀλλ᾽ ὡς μὴ χρωμένοις αὐτῷ. 

LU * , - * 

p. 404 ^8 Ὅσοι δὲ ἐπὶ τὸ γινώσχειν xal τὸ αἰσϑάνεσϑαι τῶν ὄντων 

᾿Απέβλεψαν δηλαδή" προείρηται γὰρ τοῦτο. δυσὶ ὃὲ χαραχτηρίζεσϑαι 88 
, - - AE ΄ e - 

τὴν ψυχὴν εἰπών, τῷ τε χινητικῷ xab τῷ γνωστιχῷ, χαὶ ἱστορήσας ὡς τῷ 
2 - (( τὰν 22:3 e , B ^C , , Y e , 

χινεῖσϑαι χινεῖν αὐτὴν ot παλαιότεροι ἐτίϑεντο, ἐπάγει χαὶ ὅπως γινώσχειν 40 

αὐτὴν τς τὰ Ovta. τῷ γὰρ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἀεὶ rhe οἰό- 
μένοι, xai τὴν EUR ὡς Ἱνωριστιχὴν τῶν ὄντων ἀφομοιοῦν τοῖς οὖσι βου- 
λόμενοι, ἵνα μὴ £x πάντων τῶν ὄντων αὐτὴν ποιῶσιν ἀπείρων ὑπαρχόντων, 
ix τῶν ἀρχῶν αὐτὴν ὑφιστᾶσιν, ἐπειδὴ χαὶ fj τῶν ἀρχομένων γνῶσις ἐχ 
τῶν ἀρχῶν- ἱχανὴν οὖν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τὴν ψυχὴν συμπληρουμένην οὐ 
μόνας αὐτὰς ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν γνωρίζειν. οὕτω δὴ ᾿Εμπεδοχλέα μὲν 
ἐχ τε τῶν τεττάρων αὐτὴν ὑφιστάνειν στοιχείων xal ἐχ τῶν δύο χινητιχῶν 45 

ἀρχῶν. φιλίας τε χαὶ νείχους, οὐ μόνον τὸ £x πασῶν μῖγμα ψυχὴν λέγοντα, 
ἀλλὰ xal ἑχάστην ἀρχὴν γνωστιχὴν οὖσαν τοῦ ὁμοίου" τὸ γὰρ γνωστιχὸν 
6xo0o0y ψυχὴν εἶναι. Πλάτων δὲ ἐν Τιμαίῳ ἐχ τῆς ἀμερίστου χαὶ τῆς 

3 ὁποία Da: δὲ add. A 5 φησιν ἄγειν] ἄγει A Ἢ ἀλλοφρονέων D: ἄλλο φρονέων Aa 
11 οὐδὲν] οὐ corr. rec. À 11 ἀληϑείας οὔσης] ἀληϑοῦς μόνου A ἄριστον ἃ 

19 ἅπασιν ἃ 90 ὡς τῶν ὄντων γνωριστιχὴν ἃ 32 συνιστᾶσιν Torstrik 33 ixa- 

νῶς à 35 τε om. a συνιστάνειν "Torstrik 38 ἐν Τιμαίῳ] c. 8 p. 954 
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περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας, ὧν ἢ μὲν τὸν νοητὸν T, δὲ τὸν αἰ- 6v 

σϑητὸν δηλοῖ ὅρον, ἐχ τῶν τοῦ ὄντος γενιχῶν στοιχείων οὐσίας τε χαὶ 
n 

ταὐτοῦ xal ϑατέρου, ἃ δὴ xoi τὰ τούτοις ὅμοια διαχόσμια γένη τῶν ὄντων 
πάντων στοιχεῖα τίϑεται [᾿λάτων. 50 

σι p.404»18 «Ὁμοίως δὲ xal ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις 
üt ptc. 

ΠΕερὶ φιλοσοφίας νῦν λέγει τὰ Περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ αὐτῷ ἐχ τῆς Πλάτωνος 
ὙΠ τις συνουσίας, ἐν οἷς ἱστορεῖ τάς τε πὰς xai [[λα- 
τωνιχὰς περὶ τῶν ὄντων δόξας. 

[d 

10 p.404519 Αὐτὸ μὲν τὸ ζῷον ἐξ αὐτῆς τῆς τοῦ ἑνὸς 
πρώτου μήχους χαὶ πλάτους χαὶ βάϑους. 

Ὁ μὲν ̓ Δριστοτέλης τὸ φαινόμενον del εἰωϑὼς ἱστορεῖν xal ἐλέγχειν 7r 

χαὶ τὰ ὀνόματα χατὰ τὴν τῶν πολλῶν τ το mus puut εἴωϑεν, ἀλλ᾽ 
οὐ τῇ ΠΣ Ππν  τ τῶν ἀνδρῶν x ἃ ox uet αὐτὴν τὴν ien ἀλλὰ 

15 ete τὴν τῶν duoposoy au opus ἀπατωμένους τε ἤδη τινὰς δρῶν, χαὶ 
ἐπ᾿ ἀριϑμούς τε τοὺς pebquoe ικοὺς xai ἐπὶ μεγέϑη Φερα μενος τὰ Ἰξω- ὃ 

e CN » ἃ 

μετριχά. 0t O&£ ανῶρες τὸς NepmppDE moenium. χαὶ ἐν ἀπορρήτοις υό- 

JS em νοις τοῖς ἀξίοις παραδιδόντες τὴν φιλοσοφίαν d τοὺς ἄλλους διὰ τῶν 

pebqgeecuv αὐτὴν ἐνεδείχνυντο ὀνομάτων. — xol ΠΡ στερῖν μὲν ἢ τῶν 

20 ἀνὸρῶν ἔννοια ἐν τοῖς εἰς τὰ Μετὰ τὰ Eee μοι ETE SE c διήρϑρωται. 

νῦν Oi ὅσον πρὸς μόνην τὴν τῶν apek peu Dy ἐξήγησιν ἐπιμνησϑῆναι 
ἀνάγχη λέγωμεν. ἀριϑμοὺς λέγοντες τὰ εἴδη ὡς πρῶτα διαχεχριμένα τῆς 10 

ἀμερίστου ἑνώσεως (τὰ γὰρ ὑπερείδεα xol ὑπὲρ διάκρισιν) τὸ μὲν παντελὲς 

τῶν εἰδῶν πλῇϑος διὰ τῆς δεχάδος ἡνίττοντο. τὰς δὲ πρώτας εἰδητικὰς 
ἀρχὰς πρώτῃ μὲν μονάδι xol δυάδι ὡς οὐδὲ ἀριϑμοῖς, πρώτῃ δὲ τριάδι χαὶ τῷ σι 

τετράδι ὡς πρώτοις ἀριθμοῖς τῇ μὲν περιττῶν τῇ δὲ ἀρτίων" ἐξ ὧν χατὰ 
συναγωγὴν ὃ δέχα γίνεται ἀριϑμός. μετὰ δὲ τοὺς ἀριϑμοὺς ἐν ζωαῖς δευ- 
τέραις χαὶ πολλοσταῖς τὰ uere pp τῶν φυσιχῶν ὑποτιϑέμενοι με- 
γέϑη, xoi ταῦτα ὡς εἰς αἰτίους τοὺς εἰδητιχοὺς ἀνῆγον ἀριϑμοὺς xol τὰς 15 

80 τούτων ἀρχάς" τὸ μὲν σημεῖον ὡς ἀμερὲς εἰς τὴν μονάδα, τὴν δὲ γραμμὴν 

ὡς πρώτην διάστασιν εἰς τὴν δυάδα, xal τὴν ἐπιφάνειαν αὖ ὡς ἐπὶ πλέον 
διαστᾶσαν εἰς ὌΝ τριάδα, εἰς δὲ τὴν τετράδα τὸ στερεόν. χαὶ ἐχάλουν, 
ὡς ἐχ τῶν ὕπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λεγομένων τεχμαίρεσϑαι, τὴν δυάδα πρῶτον 

υἦχος (οὐ γὰρ ἁπλῶς μῆχος, ἀλλὰ τὸ πρῶτον, ἵνα τὸ αἴτιον σημαίνωσιν), 

6 διωρίσϑω A ἢ Περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ cf. fr. p. 147 536 αὐτοῦ À 10 τὸ om. A 
ἐξ αὐτῆς τῆς D: τῆς om. Α: éx τῆς ἃ 19 πολλῶν] παλαιῶν ἃ post ἀνδρῶν in- 

serit ἐξετάσει "Torstrik 14 αὐτὴν D: αὐτῶν Aa 20 μετὰ om. ἃ, qui tamen in 

margine habet ὅτι ἐξηγήσατο τὰ μετὰ τὰ φυσιχά 25 πρώτῃ (post ἀρχὰς) Torstrik: 

τῇ Aa 26 τῇ μὲν --- τῇ δὲ Da: τὴν piv — τὴν δὲ À 28 ὑποτιϑέμενος À 

33 πρώτην ἃ ' 
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TOM δὲ εἰς τὰς εἰ 
σ 

m ὡς χαϑ᾽ ἕνωσιν ἐνῶ tGxoy συναιρουμένην εἰς τὴν μονάδα, τὴν δὲ 

ὡσαύτως δὲ xal πρῶτον πλάτος τὴν τριάδα xai πρῶτον βάϑος τὴν τετράδα. 7r 
δητιχὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ψυχιχὰς πάσας γνώσεις, τὴν μὲν 90 

, 

ἐπιστημονιχὴν ὡς ἀνελισσομ. ὺ ΑΝ, τοῦ αἰτίου εἰς τὸ αἰτιατὸν 
ςὰἃὀ mw 5 

χαὶ ἀεὶ διὰ τῶν αὐτῶν 60z00y εἰς 
᾿Ξ μ᾿ A a X 5 P ee σεν ὡς δὲ xal διὰ τὸ ἀπλανὲς 

τὴν δυάδα, τὴν δὲ δόξαν εἰς τὴν τριάδα διὰ τὸ τὴν δύναμιν αὐτῆς μὴ 
: 

, M Ἃ 5 M 2 3 Ἁ M Y , ^ Ἁ , bi Ἁ -N , - 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀεὶ, ἀλλὰ τοτὲ μὲν ἐπὶ τὸ ἀληϑὲς τοτὲ δὲ ἐπὶ τὸ ψεῦδος 

χλίνειν. εἰς δὲ τὴν τετράδα τ ναι ἀντιλη- 25 
AJ 

i 
A ΄ 2 Y -“ ^ , e , ^. hi 

πτιχήν. xal yàp ἐν μὲν τῇ Oud ἑχατέρας μονάδος πρὸς 

E ers o "τ S a e cs εὶ 
πα τὶ 
e 4, 

c e A A - — —— τὰς λοιπάς. 
A 2 ^N - Lo ^, ΣΦ 

τὴν λοιπὴν διάστασιν. £y ὁξἐ τῇ τρ «qot QUO £C 

X — ΄ $5 τ οΣ , , 

ἐν- δὲ τῇ τετράδι τρεῖς. ἀνῆγον τοίνυν εἰς τὰς ἀογὰς xd τε γνωστὰ πάντα 
n iid Do, m i ? 

, v ^ , , 

τουτέστι τὰ ὄντα, χαὶ τὰς γνωστιχὰς τούτων δυνάμεις.  Orjpoov OE τά τε 
E 

ὄντα οὗ χατὰ πλάτος, ἀλλὰ χατὰ βάϑος εἴς τε τὰ νοητὰ xa 
δοξαστὰ xai αἰσϑητά, χαὶ διοίως τὰς γνώσεις εἰς νοῦ ἱ 
δόξαν xal αἴσϑησιν. τὸ μὲν οὖν αὐτοζῷον ἐχ τῆς τῶν γνωστῶν εἴληπται 80 
διαιρέσεως, τὸν νοητὸν δηλοῦν διάχοσμον, ἐν ᾧ τὰ αὐτοειδῆ. τουτέστι τὰ ἱ 
πρώτιστα xal αἱ τούτων ἀρχαί, 1, τοῦ αὐτοενὸς ἰδέα 1 τε τοῦ πρώτου μήχους, 

ἥτις ἦν ἢ αὐτοδυάς, ἦτε τοῦ πρώτου πλάτους χαὶ ἢ τοῦ πρώτου βάϑους 

(χατὰ χοινοῦ γὰρ τὸ πρῶτον ἐπὶ πάντων συναρμοστέονλ, τουτέστιν ἢ αὐτοτριὰς 

χαὶ ἢ αὐτοτετράς. τὰ : 
τὰ 

» M53 ΄ - - 
ἄλλα ὁμοιοτρόπως φησί, τὰ λοιπὰ λέγων τῆς τῶν 

πιστητὰ τὰ δοξαστὰ τὰ αἰσϑητά, ἐχ τῶν ἀρχῶν μὲν γνωστῶν διαιρέσεως ς 

χαὶ ταῦτα ὄντα τῶν μον ἀλλ᾽ οὐχέτι ἐχ τῶν αὐτοαρχῶν ὡς ἐχ στοιχείων. 35 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐχείνων μέν. ὡς ἐξῃρημένων (0E) αἰτίων τῶν ἑχάστοις συστοίχων. 

p.404»21 Ἔτι δὲ xal ἄλλως. 

Τρόπου μὲν ἑτέρου τὸ ἄλλως σημαντικόν. δηλοῖ δὲ τὴν ἐπὶ ὄντων μὲν 
, xai αὐτὴν γινομένην διαίρεσιν, οὐ μὴν Tj Ἰνωστά, ἀλλ᾽ 1j γνωστιχά, χαὶ 40 

90 

τούτων εἰς τὰς αὐτὰς ἀνηρτημένων ἀρχάς. 

M AJ 

p.404»24 Ot μὲν γὰρ ἀριϑμοὶ τὰ εἴδη αὐτὰ xal ἀρχαὶ ἐλέγοντο. 

, , Ἁ 

Μετὰ τὸ διελεῖν τσ τοῦ δίως τά τε Dos xal τὰ γνωστιχά, τὴν 

πρὸς ἄλληλα αὐτῶν ἐν τούτοις ἐπιδείχνυσιν de eye ἵνα χαὶ χατὰ τοὺς 45 
- , ' M 

ἄνδρας τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γνωρίζηται. οἵ γὰρ ἀριϑμοὶ τὰ αὐτὰ xat πρώ- 

τιστα εἴδη ὄντες ἦσαν μὲν ix τῶν στοιχείων τοῦ αὐτοενὸς δυάδος τε xal 

τριάδος xa τετράδος, ἀρχαὶ δὲ ἐλέγοντο τῶν τε γνωστιχῶν xa τῶν γνωστῶν 

οὐσιῶν. χαὶ γὰρ τὰ οἷς χρίνεται τὰ πράγματα ταῖς στοιχειώδεσιν ὡρίζετο 

ἀρχαῖς, χαὶ αὐτὰ τὰ γνωστὰ πράγματα, ὅτι εἴδη οἱ ἀριϑμοὶ οὗτοι, τουτέστιν 

ot εἰδητιχοί, χαὶ αἱ τούτων στοιχειώδεις ἀρχαὶ τῶν πραγμάτων" πάντα γὰρ 
΄ - Y 7 - 

τὰ γνωστὰ πράγματα τοῖς εἴδεσιν ὁρίζεται, Tj εἴδη ἐστίν. 50 

5 xai (post δὲ) om. A χαὶ ἀεὶ — ὁδεῦον] ἀεὶ --- ὁδεύουσαν Torstrik 9 εἶναι inserit Torstrik 

11 τε om. A 23 δὲ addit Torstrik 98 post ἀρχαὶ add. τῶν ὄντων a 
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p.404»27 Ἐπεὶ δὲ xal χινητιχόν γε ἐδόχ 
y 2 

c 
γνωριστιχόν, οὕτως ἔνιοι συνέπλεξαν ἐξ ἀμ 

y 

5 ^ 

ἀποφηνάμενοι 

t$ ψυχὴ εἶναι χαὶ 7: 
οἷν, 

, υτόν. . ψυχὴν ἀριϑμὸν χινοῦν ϑ᾽ & 

πη ΞΟ ΤΣ ΄ Rs - SES x , 14 N , 5 Ξενοχράτους 6 τῆς ψυχῆς οὗτος λόγος βουλομένου τὴν μεσότητα αὐὖ- 
M - δᾺ « M - 5^ l4 c M x BN 3 αὖ 2 NA 

τῆς τῶν τε εἰδῶν xal τῶν εἰδοποιουμένων ἅμα xoi τὸ ἴδιον αὐτῆς ἐνδεί- 
ξασϑαι" ὃ γὰρ ἀριϑμὸς τὸ εἶδος, τὸ δὲ χινητὸν τοῖς εἰδοποιουμένοις προσήχει. Tv 
, M -f M » δὴ - ἃ » , ii e — » Y 

ix μὲν οὖν τῶν ἄχρων μονονοὺ δηλοῖ τὸ οὔτε ἀριϑμὸς ἁπλῶς ἔσται οὔτε 
, ^ A ' € We T m 3 / 2 , d o£ & χινητόν: τοῦ μὲν γὰρ ὑφεῖται. ἧ τοῦ ἀμερίστου ἐχβέβληται. τοῦ δέ ἐστι 

χρείττων. ἧ τοῦ μεριστοῦ ὑπερέχει. τὸ συναμφότερον οὖν ἄν πως εἴη 
ὡς ἀμφοτέροις χοινωνοῦσα. ἀριϑμὸς χινητός. χατὰ δὲ τὸ οἰχεῖον τῆς με- 

, e γ [4 EL S r4 τ. σ 5 e ^ , 2 , e σότητος ὕφ᾽ ξαυτοῦ χινητὸς λέγεται, ὅτι οὐχ ὡς διαστατιχή ἐστι μέση ἢ 
! n - e A LAE ER SEEN b ΄ Y κι vo^ e 9 Ψυχή. οἷος 6 φυσιχὸς λόγος xol πρὸ τούτου χατὰ τοὺς ἄνδρας ἢ μαϑης 5 
ματιχὴ οὐσία, οὐδὲ οἷα χατὰ τὸ προϊὸν ἀπὸ νοῦ φῶς οὐσία νοερὰ μὲν ἔτι 
μένουσα, τῷ δὲ εἰς τὸ φανὸν χαὶ σύμμετρον τοῖς ὑπὸ νοῦ χαταλαμπομένοις 
προέρχεσϑαι ἐξαγγέλλουσα τὸ μόνιμον χαὶ χρύφιον τῆς νοερᾶς φύσεως, ἀλλὰ 
xav αὐτὴν τὴν ζωτιχὴν ἰδιότητα ἔγερσιν χαὶ ζέσιν τινὰ πάσης δηλούσης 

-- 2 vu M N15 [d - , d M δ Ὅν * , ζωῆς, ἀμέριστον μὲν xai ἐν ἑαυτῇ μένουσαν τῆς νοερᾶς, περὶ δὲ τὰ σώ- 
ματα μεριζομένην xai ἑτέρωϑεν εἰς ἕτερα ὑφιζάνουσαν τῆς σωματοειδοῦς, 10 
“Ὁ CN m δ 3529 ς ὦ 5 ΕΑ, F λ 3 QUEE o τῆς δὲ ψυχικῆς τὴν ἀφ᾽ ξαυτῆς εἰς p ἀνέλιξιν xal cic διάστασιν ἅμα συνα- 
γωγήν. διὰ ταῦτα μὲν οὖν ὃ Ξενοχράτης ἀριϑμὸν αὐτὸν ἑαυτὸν χινοῦντα 
ἣν Ψυχὴν ἀπεφήνατο. ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης τὸν ἀριϑμὸν δριστικὸν προειπὼν ΤΉ ΟΣ TIERS XV ODIO νὺξ ἀπ pro qo Rr NONU ἀν DM posts 

xal τῶν γνωστῶν xol τῶν γνωστιχῶν, ἐπὶ τῆς ψυχῆς εὐλόγως ὡς γνωστιχὸν 
εἰρῆσϑαι ἀχούει, xol διὰ τοῦτο τοὺς εἰπόντας τὴν ψυχὴν ἀριϑμὸν αὐτὸν 
ἑαυτὸν χινοῦντα συμπλέξαι ἔφη τὸ χινητιχὸν xal τὸν γνωστιχόν. 

p.404»30 Διαφέρονται δὲ περὶ τῶν ἀρχῶν, τίνες xat πόσαι. 15 

ἊΣ Ἐπειδὴ ἐκ τῶν ἀρχῶν συμπληροῦσι τὴν ψυχὴν οἱ περὶ αὐτῆς, ὡς αὐὖ- 1 

τὸς ἱστορεῖ, φιλοσοφήσαντες, ὁποίας ἂν xol ὁπόσας ἕχαστος ὑπέϑετο ἀρχάς, 
ἐχ τοιούτων χαὶ τοσούτων χαὶ τὴν ψυχὴν συνέστησαν, σωματιχὰς μὲν οἵ 
φυσιολόγοι ϑέμενοι, ἀσωμάτους δὲ ot ΠΠυϑαγόρειοι xot Πλάτων, μίξαντες δὲ 
ἀπ᾿ ἀμφοῖν Ἐπξμπεδοχλῆς τε χαὶ ᾿Αναξαγόρας. ἑπομένως δὲ τούτοις xal 
τὴν ψυχὴν ἀποδιδόασιν, ἕχαστος τὴν παρ᾽ αὐτοῦ ἀρχὴν εἰς τὴν ψυχὴν 25 

φέρων T, τὰς ἀρχάς. οὐχ ὡς γνωστιχὴν μόνον τῶν ὄντων, ἀλλὰ xol ὡς xt- 

γητικήν. οὐχ ἀλόγως γάρ φησιν αὐτοὺς τῶν πρώτων ὑπειληφέναι τὸ 
χινητιχὸν αἴτιον, ἐπειδὴ αἰτιατὸν μὲν πάντως τὸ χινούμενον. τὸ δὲ xal 
ἑαυτὸ χινοῦν xai μὴ τῷ ἑἕτέρωϑεν χινεῖσϑαι τῆς αἰτιώδους φύσεως. οἱ δὲ 

1 χινητιχὸν ἐδόχει ψυχῇ a Ἢ ἐχ- τὸ οὔτε] ἐχ τῶν ἄχρων οὖν ὃν δῆλον ὅτι οὔτε 

Torstrik οὖν Da: om. A 8 χινητός a 13 οἷα scripsi: οἵα Aa 19 ψυ- 
χῆς Aa τὴν — συναγωγήν] τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν ἀνέλιξιν xal ἐκ διαστάσεως ἅμα 

συναγωγήν Torstrik 20 τοῦτο Da: τὸ A ψυχιχὴν A! 21 ὑπετίϑετο a 

29 δὲ (ante ot) Da: om. Α 91 τὰς ψυχὰς (post χαὶ a 
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πῦρ τὴν ἀρχὴν ÜmoUüsusvot xal ὡς τὸ λεπτομερέστατον σῶμα vi ψυχῇ Tv 

ἀπονέμοντες οἰχειότερόν τι αὐτῇ προσάπτουσι τῶν ἄλλο τι αὐτὴν olo- 
μένων σῶμα: ἀσώματος γὰρ xav ἀλήϑειαν ἢ ψυχὴ οὖσα. διὸ οἰχειό- 80 

δ τῶ τὴ ᾿ e 

τερον αὐτῇ τὸ λεπτομερέστερον ὡς ἀσωματώτερον ἢ τὸ παχυμερές. xal 
- , * ^ 

5 ὡς εὐχίνητόν τε φαινόμενον αὐτὸ xol τἄλλα χινοῦν συγγενέστερον ἔδοξε 

Tj ψυχῇ. 

Ὡς xol τὰς αἰτίας προστιϑεὶς, χατὰ μὲν τὰς χοινὰς αἰτίας νοερὰς τὰς 86 

ψυχὰς τιϑέμενος, χατὰ δὲ τὰς ἰδίας ὑποϑέσεις ἐν τοῖς ἀδιαιρέτοις αὐτὰς 
τὸ ise σώμασιν: x«l ἔτι τὴν Ψυχὴν sic ταὐτὸν ἀγών 

ἀρχαῖς τὸ χινητιχὸν ἀπονέμων. ἐν δὲ τοῖς ὁ 
^N Ἃ ΄“- , 7 2 ’ iJ ^ * T — {πὸ - ροειδὲς ὃν σχῆμα εὐχίνητον, ἐν τούτῳ τὴν ψυχὴν ἔϑετο. 

? ? p.405213 ᾿Αναξαγόρας δ᾽ ἔοιχε μὲν ἕτερον λέγειν ψυχήν τε 40 

χαὶ νοῦν. 

» » -- zt - - — 
15 Διότι, ὡς ἤδη ἔφη, μόνον τοῦ χαλῶς χαὶ ὀρϑῶς αἰτιᾶται eu UPS 
E δὲ DT ὡς μιᾷ φύσει, διότι εἰς πάντα τὰ Ca 

X T τὸν νοῦν. πλὴν ἀρχήν γε τὸν νοῦν τίϑεται μάλιστα 

σαφῶς χαὶ πρὸ πάντων ἀμιγῆ ὡς ἐξῃρημένον πάντων ὑμνεῖ, xol τὸ γνω- 
χ στιχὸν χαὶ τὸ χινητιχὸν αὐτῷ ἀποδιδούς. 

20  p.405219 Ἔοιχε δὲ xal θαλῆῇς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι. 

Ὅτι μηδὲν αὐτοῦ ἐφέρετο σύγγραμμα. τοσοῦτον ὃὲ περὶ Θαλοῦ ἕστο- 8: 
ρήσας, xol τοῦτο μετά τινος ἐπιτιμήσεως, ὅτι τῇ μαγνήτιδι λίϑῳ ψυχὴν 
ἐδίδου ὡς χινητικῇ τοῦ σιδήρου, ἵνα xav ἐχεῖνον χινητιχὴν εἶναι τὴν ψυχὴν 

πιστώσηται, οὐχέτι τὸ ὕδωρ εἶναι τὴν ψυχὴν εἰς αὐτὸν τευψεν, χαίτοι 

25 στοιχεῖον τὸ ὕ 
i 

γεῖον. εἰχὺς OE ἀσώματον αὐτὴν ἐχεῖνον ὑποτίϑεσϑαι. σαφῆ ὃς τὰ περὶ 
5 , D i i Dy 

» ^N 

, 

ἀνέπ 
, -Ὁ M σο 

ep τιϑέμενον, ἐπειδὴ τῶν σωμάτων τὸ ὕδωρ ἔλεγε στοι- 
φι 

M Διογένους ἱστορημένα. περὶ δὲ Ἡραχλείτου συλλογιζομένῳ ἔοιχεν. οὐχ ὡς i , 

σαφῶς λέγοντος πῦρ ἢ ἀναϑυμίασιν ξηρὰν τὴν ψυχήν, ἀλλ᾿ ὡς τοῦ πυρὸς 

πρὸς τῷ λεπτομερεῖ xol τὸ εὐχίνητον ἔχοντος χαὶ τῷ χινεῖσϑαι τὰ ἄλλα 

30 χινοῦντος, xol διὰ ταῦτά [ss] τῇ Ψυχῇ προσήχοντος ὡς διὰ παντὸς τοῦ 

ζῶντος ἰούσῃ σώματος χαὶ ὡς τῷ χινεῖσϑαι χινητιχῇ χαὶ ἔτι ὡς γνωστιχῇ. 

ἐν μεταβολῇ γὰρ συνεχεῖ τὰ ὄντα ὑποτιϑέμενος ὃ ἫἩράχλειτος xal τὸ γνω- 
ΟΣ σόμενον αὐτὰ τῇ ἐπαφῇ γινῶσχον συνέπεσϑαι ἐβούλετο, ὡς ἀεὶ εἶναι χατὰ 10 

τὸ γινῶσχον ἐν χινήσει. 

ὃ οὖσα] ἐστι ἃ 9 αὐτὴν ἃ 80 τε sententia postulante uneis inclusi 24 γι- 

νῶσχον: immo γινώσκειν 
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p.405329 llapamAmGíeoc δὲ τούτοις xat ᾿Αλχμαίων ἔοιχεν ὗπο- 8 

λαβεῖν περὶ ψυχῆς. 

Ὁ ᾿Αλχμαίων Κροτωνιάτης ὧν ὑπὸ μὲν ἄλλων ὡς Πυϑαγόρειος παρα- e i 

δέδοται. ὑπὸ δὲ ᾿Αριστοτέλους ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ ὡς τὰς δύο συστοι- 15 
? 1 ? 

, ^ - A 5 2 ΒΝ Ani — τοῖς II 9 ^ εἴ ^ ) Pls , AN AN LA vn 

χιᾶας ἡ αὐτὸς παραθηὺς τοις υὐασγοόρξιοις f παρ ξχείνῶν αβὼν Ὡνημὴς σι 

ἠξίωται. ἔοιχε δὲ ἄριστα φιλοσοφεῖν, ὡς ἐχ τῶν νῦν λεγομένων τεχμαί- 

ρεσϑαι: ἀϑάνατον γὰρ λέγει τὴν Ψυχὴν ὡς ἐοιχυῖαν τοῖς ἀϑανάτοις. χαὶ 

παρὰ [Ιλάτωνι γοῦν ὁμώνυμος λέγεται τοῖς ἀϑανάτοις διὰ τὸ xol τῆς ἀϑα- 

γασίας ὑφειμένως τὴν ἡμετέραν μετέχειν ψυχήν: ὑπάρχειν δὲ αὐτῇ τὸ 
10 ἀϑάνατον ὡς ἀειχινήτῳ. οὕτω δὴ χαὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ ὡς ἀειχίνητος διὰ 

τὸ εἶναι αὐτοχίνητος δείχνυται ἀϑάνατος, οὐ τὴν σώμασι πρέπουσαν xívra, 90 

ἀλλ᾽ ἣν xol ai οὐράνιαι ψυχαί, δι᾿ ἣν xoi τὰ φαινόμενα αὐτῶν σώματα 

χινεῖται ἀϊδίως. 

Ρ. 4050] Τῶν δὲ φορτιχωτέρων xal ὕδωρ τινὲς ἀπεφήναντο, 
18 χαϑάπερ Ἵππων. 

᾿Βτίϑετο μὲν xoi Θαλῆς ὕδωρ τὸ στοιχεῖον, ἀλλὰ σωμάτων, χαὶ 96 

οὐχὶ τὴν ψυχὴν πάντως σῶμα dero. (τὸν) δὲ Ἵππωνα, ὡς sixóc; ὃν γι. ἢ XO ATROCI θα » ἜΣ ως $5 
x«i ἄϑεον γενέσϑαι ἱστοροῦσιν, ὅϑεν xol ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ οὐχ ἀξιοῖ 

συντάττειν αὐτὸν τοῖς φυσιχοῖς, χαὶ ἐνταῦϑα φορτιχὸν χαλεῖ οὐ μόνον ὡς 

20 παχυμερέστερον αὐτὴν λέγοντα στοιχεῖον (τούτου γὰρ χαὶ ὑπεραπολογεῖσϑαι 
ἠξίωσεν, τὴν αἰτίαν τῆς ὑπονοίας ἐχϑέμενος), ἀλλὰ μάλιστα διὰ τὴν ἀϑεΐαν. 30 

ὃ δὲ τὸ αἷμα τὴν ψυχὴν ϑέμενος Κριτίας εἴτε ὃ τῶν τριάχοντα γενόμενος 
εἷς εἴτε σοφιστής τις, οὐδὲν ἡμῖν διοίσει. εἰς τοῦτο δὲ ὑπεφέρετο διὰ τὸ 

τὰ ἐν ἡμῖν ἄναιμα, οἷον τὰ ὀστᾶ, ἀναίσϑητα δρᾶν. 

25 ρμρ.405»8 [Ι]άντα γὰρ τὰ στοιχεῖα χριτὴν εἴληφε πλὴν τῆς γῆς- 

, S 2 /. c m 3 5 ΄ N - od Τουτέστι τὸν ἐγχρίναντα ἕν τι στοιχεῖον εἶναι ἀρχήν τε xol τῇ ψυχῇ 35 
προσήχειν. οὐδεὶς δὲ μόνην τὴν γῆν, διὰ τὸ παχυμερὲς xol ἀχίνητον. 

r Ὁ 7 δι ΄ S { Ὰ ' c 2 - 
p. 405»10 ρίζονται ὃὲ πάντες τὴν Ψυχὴν τρισὶν ὡς εἰπεῖν, 

χινήσει, αἰσϑήσει, τῷ ἀσωμάτῳ. 

- ^ - € , 5 ^ - 80 Τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ ἐχ τῶν τῷ ἐμψύχῳ ὑπαρχόντων εἰς τὰ τῇ 
^ (no 5 2 : z zi , ψυχῇ προσόντα ἀνεπέμπετο, μόνας αὐτῇ προσῆπτε χίνησίν τε xoi αἴσϑησιν " 

οὐ γὰρ ἦν τῷ ἐμψύχῳ προσὸν τὸ λεπτομερὲς ἢ τὸ ἀσώματον. ὕστερον O& 40 

4 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. A 5, 986 427 8 παρὰ ΠΙλάτωνι] Tim. 19 p. 41€ 

ὁμωνύμως ἃ 10 ἐν τῷ Φαίδρῳ] Phaedr. 24 p. 245 C 11 τὸν δὲ Ἵππωνα "Torstrik: 
δὲ Ἵππων Α: Ἵππων δὲ ἃ post εἰχὸς add. οὕτως ἐνόμισε a 18 ἐν τῇ Μετὰ τὰ 

φυσιχὰ] Metaph. A 3, 984 49 25 εἴληχε A 28 τὴν ψυχὴν om. A 
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“- M » Vw ye yn 4 ΄ ἐκ τῶν περὶ αὐτῆς εἰπόντων xal ἔτι διά τε τὸ εὐχίνητον xol διὰ τὸ OU 8: 
Ld », τσὶ 7 τς , Qu ΄ ὅλου ἰέναι τοῦ σώματος xol τῷ ἀσωμάτῳ αὐτὴν ὁδρίζεσϑαι ὑπὸ πάντων 
λέγει, οὐ τῷ χυρίως λέγων ἀσωμάτῳ πάντως, ἀλλὰ ἀσώματον λέγων χαὶ 
τὸ λεπτομερὲς σῶμα. 

, σ ΄ ^ 8 p.405»12. Τούτων δὲ ἕχαστον ἀνάγεται πρὸς τὰς ἀρχάς. 

Jj M b! 5 Ὰ M M , Ὥς χατὰ τὴν πρὸς ἀρχὰς χοινωνίαν τῆς ψυχῆς ἕχαστον τούτων ὑπάρ- 49 
- - , M Xe" τῇ ψυχῇ; τὸ τε χινητιχὸν xol τὸ αἰσϑητιχὸν xol τὸ ἀσώματον. ὅτι 50 

3 » 5 r - - - ΩΝ μὲν οὖν τὸ ἀσώματον xol τὸ χινητιχὸν ταῖς ἀρχαῖς προσήχει, νῦν παρῆχεν 
€ " , M ^ ΄ ὡς αὐτόϑεν γνώριμον. τὸ γὰρ σωματιχὸν xoi τὸ χινούμενον πάντῃ σωμα- 

-— , P bil 3 ^ - M 10 tostóT χίνησιν, μεριστὸν ὃν xal μεριστὴν ἔχον ἐνέργειαν χαὶ διὰ τοῦτο τοῦ 
/ 4 [X - - - - , ^ 

συνέχοντος δεόμενον, τοῖς αἰτιατοῖς ἀλλ᾽ οὐ ταῖς ἀρχαῖς προσήχει. τὸ δὲ 
χινητικὸν xol τὸ ἀσώματον ὡς αἴτια τούτων xol αὐτὸς ἐγχρίνει ἀρχικὰ ὰ 
* σ eX. ' QU TN ».€ * bl Η ι 5 εἶναι. ὅπως δὲ καὶ οἱ τὸ αἰσϑητιχὸν ἢ ἁπλῶς τὸ Ἱνωστιχὸν αὐτῇ ἀποδι- 
9 Ἁ ^. 5 

δόντες χατὰ τὴν | πρὸς τὰς EO οἰχειότη τα χαὶ αὐτὸ ἀπονέμουσι, λόγου 8v 
' am Σ , 

15 xal νῦν ἠξίωσε: διὰ γὰρ τὸ οἴεσϑαι τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γινώσχεσθϑαι. 
τῆς ὃὲ τοιαύτης αἰτίας το τὸν ᾿Αναξαγόραν ἐξαίρει, οὐχ ὡς μὴ καὶ 

-Ὁ “ b] - , ΄ 

τοῦτον τῇ ἀρχιχῇ δυνάμει τὸ γνωστιχὸν προσήχειν τιϑέμενον (νοῦν γοῦν 
, — , e 

αὐτὴν τίϑεται), ἀλλ᾽ ὅπερ καὶ σαφῶς ἐπάγει, ὡς μὴ xa ὁμοιότητα ἣγού- 
μενον γίνεσϑαι τὴν γνῶσιν. ἀμιγῆ γὰρ ὄντα πρὸς τὰ ἄλλα τὸν νοῦν χαὶ ὅ 

y ^ - - 

20 οὐδὲν ἔχοντα πρὸς αὐτὰ χοινόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ μετεχόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν (τοῦτο 
^ Ne P [4 , ΄ γὰρ τὸ ἀπαϑὲς δηλοῖ) ὅμως γινώσχειν πάντα. 

p.405»21 Τοιοῦτος δ᾽ ὧν πῶς γνωριεῖ καὶ διὰ τίν᾽ αἰτίαν, οὔτε 
ἐχεῖνος εἴρηχεν οὔτ᾽ ἐχ τῶν εἰρημένων ἐμφανές ἐστιν. 

Δι’ ὧν τὸ μὲν ἀμιγὲς τῆς χυρίως xal πρώτης ἀρχῆς πρὸς τὰ ἀπ 
25 αὐτῆς xal τὸ ἀπαϑὲς ἀποδεχόμενος φαίνεται" τῷ δὲ ἐπισχήπτειν αὐτῷ 

ὡς μὴ εἰπόντι τὴν τῆς γνωρίσεως αἰτίαν, ἁπλῶς δὲ ἀμιγῆ μόνον εἰπόντι τὸ 
τὴν ἀρχήν, φαίνεται τὴν μὲν ὡς ἐν συστοίχοις ὁμοιότητα τῆς ἀρχῆς πρὸς 
τὰ dm' αὐτῆς μὴ ἀποδεχόμενος, οὐ προσιέμενος δὲ οὐδὲ 
ἀχοινώνητον. δεῖ γὰρ στῆναι κατὰ τὸ τοῦ γνωστοῦ εἶδος τ 

80 τοῦτο δὲ οὐχ ἦν τοῦ μηδεμίαν ἔχοντος πρὸς αὐτὸ χοινωνίαν. ἔδει οὖν xai 
ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπολείπειν οὐ τὴν σὐστοῖχον πρὸς τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀλλὰ τὴν 
χατὰ χρείττονα ἰδέαν Ra αὐτὸ τοῦτο αἰτιώδη αὐτῶν π ρόσληψιν, ἣ χαὶ οὐχ 
πο τατῶς, ἀλλὰ χατὰ τὴν ὑφειμένην πρὸς ἑαυτὴν ὃμ nuo xal παράζξει 90 
αὐτὰ xal γνωριεῖ. διὸ xal τοῖς τὰς dence, ἀρχὰς ἐν τῇ ψυχῇ Us- 

85 μένοις ἐπισημαίνεται, ὡς εἰς τὴν χινουμένην τὰς τῶν χινουμένων ἀχωρίστους 

μεταφέρουσι. δῆλον OE ὡς χαὶ οἱ ἕν τῶν ἐναντίων ϑέμενοι τὴν ψυχὴν 

τὸ 
το 

' 
0 γινῶσχον * 

ὅ ἀνάγεσϑαι a 11 αἰτιατικοῖς A 22 γνωρίζει ἃ 98 τὸ Torstrik: ὃ Aa 

32 αὐτὸ] δι᾿ αὐτὸ Torstrik 86 τιϑέμενοι a 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 3 



N 

34 SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 2.3 [Arist. p. 405»21.31. 40633] 

Ἱνωστιχὴν ἀμφοῖν ὑπέλαβον, διὰ ϑατέρου xol τὸ λοιπὸν γινώσχουσαν, εἴπερ ὃν 
uía xol ἢ αὐτὴ τῶν. ἐναντίων ἐπιστήμη. 

p.405»31 Ἐπισχεπτέον δὲ πρῶτον μὲν περὶ χινήσεως. 

Ὁ σχοπὸς τὰς παραδεδομένας ἐξετάσαι δόξας xal ἐλέγξαι μὲν εἴ τι 97 
5 (ux) ἀληϑῶς εἴρηται, διαρϑρῶσαι δὲ xol εἴ τι μὴ κατὰ τὴν συνήϑη τῶν 

ὀνομάτων χρῇσιν παραδέδοται, ἵνα μὴ κατὰ ταῦτα τὰς τῶν πρεσβυτέρων 
ἡμεῖς ἐχδεχόμενοι δόξας χαὶ ὡς ἀληϑεῖς διὰ τὸ χλεινὸν τῶν παραδόντων 
προσιέμενοι σφαλλώμεϑα. αὐτίκα τοῦ [Πλάτωνος τῷ τῆς χινήσεως χρωμένου 30 
ὀνόματι xal ἐπὶ τῆς ψυχιχῆς ζωῆς ὡς ἀνελιττομένης xoi οὔτε μεριζο- 

10 μένης πάντῃ οὔτε χαϑαρῶς ἀμερίστου μενούσης, καὶ ταύτην χίνησιν προσ- 
αγορεύοντος διὰ τὴν ὅλως ἐκ τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν, xol οὐσίαν τῆς 
ψυχῆς τὸ αὐτοκίνητον ϑεμένου, ὡς χατὰ ζωὴν οὐσιωμένης τοιαύτην, ὗπο- 
βᾶσαν μὲν τῆς ἀμερίστου οὐσίας ἀλλ᾽ οὐ πάντῃ ἐξεστῶσαν, ἵνα διὰ μὲν 
τοῦ χινητοῦ τὴν ὕφεσιν, διὰ δὲ τοῦ αὐτὸ τὴν ἐν τῷ ἀμερίστῳ μονὴν ἐν- 85 

15 δείξηται, xoà τὴν ἅμα ἐν ἑαυτῇ μένουσαν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς προϊοῦσαν, ὃ 
᾿Αριστοτέλης, τὴν μεριστὴν xal χατὰ συνέχειαν ἀριϑμουμένην μόνην εἰωϑὼς 
προσαγορεύειν χίνησιν κατὰ τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς τοῦ ὀνόματος χρῆσιν, 
ob μόνον τῆς ψυχικῆς αὐτὴν ἀποφάσχει οὐσίας, ἀλλὰ μηδὲ ὁπωσοῦν χαϑ’ 
αὑτὴν χινεῖσϑαι τὴν ψυχὴν ἀποφαίνεται. 

20 Ρ. 4068 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἀναγκαῖον τὸ χινοῦν καὶ αὐτὸ χινεῖσϑαι, 
πρότερον εἴρηται. 

Ἔν γὰρ τῷ ϑῆτα τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως, ἐν ᾧ δέδειχται πάντα μὲν &ài 
τὰ πρῶτα χινητικὰ χαϑ’ αὑτὰ  ἀχίνητα, τὸ ὃὲ πρώτιστον xol χατὰ συμβε- 
βηχὸς ἀκίνητον. καὶ νῦν ὑπομιμνήσχει διὰ τοῦ ἐν τῷ χινουμένῳ πλοίῳ 

25 ἠρεμοῦντος ἀνθρώπου, ὃς χινεῖταί πως ἐξ ἄλλου εἰς ἄλλον μεταφερόμενος 

τόπον, οὐχ ὁμοίως δὲ τῷ πλοίῳ, ὅτι τοῦτο μὲν καϑ’ αὑτό, ὁ δὲ ἐν αὐτῷ 
ἠρεμῶν οὔτε χαϑ’ ὅλον ἑαυτὸν | οὔτε χατὰ τὰ μόρια, ἀλλὰ τῷ ἐν τῷ 9r 
χινουμένῳ εἶναι. χατὰ συμβεβηκὸς μὲν οὖν συγχωρεῖ τὴν ψυχὴν χινεῖσϑαι 
χινήσεις, ἃς τὸ ἐν ᾧ ἐστι σῶμα χινεῖται" οὐ μὴν καϑ’ αὑτήν. τέτταρες 

80 δὲ αἵ χινήσεις τῆς οὐσιώδους οὐ χατηριϑμημένης μεταβολῆς, ἀλλὰ τῶν 
UJ iJ χατὰ τὰ τρία γένη, ὧν ἢ κατὰ ποσὸν μία μὲν οὐχ ἔχουσα δὲ xowby ὄνομα 

€ ^F ἃν ΄ ^ 5 7 ΄ σ T / - 

ὡς δύο ἠρίϑμηται, χαϑάπερ xxi ἐν Κατηγορίαις. ὅτι οὖν μηδεμίαν τῶν 

σωματιχῶν xa^ ἑαυτὴν χινεῖται T, φυχή, $x τοῦ τόπου ὑπέμνησται. τὸ ὅ 
4àp ὁποιανοῦν αὐτῶν χινούμενον 7| σῶμα ἁπλοῦν ἐστιν ἢ σύνϑετον ὡς τὸ 

5 μὴ addit Torstrik ἢ ἀληϑῶς ἃ 9. 10 οὔτε — οὔτε correxi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 
12. αὐτοκίνητον scripsi: αὐτὸ χινητὸν Aa 19. ἐξεστῶσαν scripsi: ἑστῶσαν Aa 
18 ἀποφάσχει post μόνον ἃ 20 οὖν om. A 22 ἐν τῷ ϑῆτα τῆς Φυσιχῇῆς ἀχροά- 

σεως] Phys. 95.6. 32 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 14, 15218 94 ἁπλοῦν in mar- 

gine add. À 
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ζῷον" ταῦτα δὲ ἐν τόπῳ. xol τοῦτο gue τὸ τὰς λεχϑείσας κινήσεις ἐν 9r 
τόπῳ εἶναι, ὡς τῷ ἐν τόπῳ ὄντι ὑπαρχούσας, τουτέστι τῷ ἄλλοϑι τὰ οἱ- 
χεῖα ἔχοντι μόρια, ἵνα μερισταὶ οὖσαι τοῦ μεριστοῦ ὦσιν ἐντελέχειαι. ἢ δὲ 
ψυχὴ οὐχ ἐν τόπῳ, ὅδ eu τῷ σώματι παροῦσα, ὡς χαὶ ἣ ἐσχάτη 

5 αὐτῆς ζωὴ δηλοῖ ἣ ἁ mre ὅλη ἐν ἑχάστῳ ἡμῶν WOeve μορίῳ τῶν γοῦν 10 
- AE dprsaesgur popíots αἰσϑητῶν 1 SR E Sor τήν τε 
ταυτότητα αὐτῶν χαὶ τὴν eee χρίνουσα οὐ χατὰ τὰ ép: ἑαυτῆς 
ἀλλὰ χαϑ' ὅλην ἑαυτὴν πάντων, ἐπεὶ ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ ὃ 
σὺ αἴσϑοιο. ἀλλὰ πῶς οὐχ dae ἢ ἐξ ἀπαιδευσίας 5 χαχίας εἰς 

10 ἀρετὴν ἢ ἐπιστημονιχὴν μεταβάλλουσα ἕξιν; ποιότητες γὰρ αἱ ἕξεις. ἀλλ᾽ 
: ὡς ἐν τῷ ἦτα εἴρηται τῆς Φυσιχῆς, af μεταβολαὶ xol ἐνταῦϑα μετὰ τὰ 

πάϑη γίνονται, ἅ ἐστιν οὐ τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τοῦ ζῴου. ἣ μὲν γὰρ ἀϑρόα τὸ 
παρουσία τῆς ἕξεως ἐν τῇ ψυχῖ, ἣ δὲ πρὸ τῆς παρουσίας διεξοδιχὴ μετα- 
βολὴ ἐν τῷ συνϑέτῳ. xol σαφέστερον ταῦτα xol ἡμῖν ἐν τοῖς εἰς ἐχεῖνα 

15 Bipsppévor ὑπέμνησται. ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἐν τόπῳ ἣ ψυχή, οὐδ᾽ dy χινοῖτο 
τὰς τῶν ἐν τόπῳ ὄντων χινήσεις, εἰ μὴ χατὰ τ: βηκός" ἀλλ’ εἴπερ 
φύσει χινήσεως μετέχει, τουτέστιν εἰ μὴ χατὰ τὸ ἐν ᾧ ἐστιν ἀλλὰ xo? 
ἑαυτήν, xal ἐν τόπῳ ἔσται. 

(^ C) 

p.406222 Ἔτι δ᾽ εἰ φύσει xtveizat, χἄν βίᾳ κινηϑείη. 

20 Ἡ τῶν ἐν γενέσει ζῴων δηλαδὴ ψυχή, περὶ ἧς 6 λόγος xol fj ὑπό- 58 
ϑεσις {τὸν τῷ χινεῖσϑαι χινεῖν. οὐ γὰρ χαϑόλου ἠξίωται πᾶν τὸ φύσει χι- 
γούμενον xal βίᾳ χινεῖσϑαι, ὅπερ φεῦδος διὰ τὰ οὐράνια, ἀλλ᾽ ἰδίως 
περὶ τῆς τοιαύτης εἴρηται ψυχῆς, Tits τὰς τοιαύτας χινεῖ χινήσεις τὰς xal" 25 
ὅλον τὸ ζῷον, αἷς xal τὸ βίαιον παρυφίσταται. ποτὲ γὰρ xa ὅλα χατὰ 

25 φύσιν χινούμενα xal ἠρεμοῦντα ποτὲ xai βίᾳ πέφυχε χινεῖσϑαι. χαὶ ἣ 
Voy οὖν εἰ τῷ χινεῖσϑαι κινεῖ, ποτὲ ἄν χινοῖτο, ἅτε μὴ ἀεὶ χινοῦσα. διὸ 
χαὶ βίᾳ χινηϑήσεται. ἢ οὔτε ἣ dox ποτὲ χινεῖται, εἴ γε χατὰ τὴν ζωὴν 
χινεῖται, οὔτε τὸ καϑ’ δρμὴν χινούμενον χἄν ποτὲ χινῆται, ἀνάγχη χαὶ βίᾳ 
χινεῖσϑαι: οὐ γὰρ ἑτέρωϑέν moüsy ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἕαυτοῦ ἀεὶ xal ἑχουσίως 80 

80 ὁρμῶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἑτέρωϑεν χινουμένων xol ἐπὶ τῶν σωματιχῶν χινήσεων, 
εἰ ποτὲ γίνοιντο, ἀληϑὲς τὸ ἀξίωμα. εἴ τι γὰρ τούτων φύσει χινεῖται, χαὶ 
βίᾳ: χαὶ τὸ ἀνάπαλιν εἰ βίᾳ, xol φύσει. οὐ γὰρ dv ἐβιάσϑη μὴ πεφυχός, 
τὸ δὲ πεφυχὸς ἔχοι ἄν τινα χατὰ φύσιν χίνησιν. χαὶ τοῦτο xol ἠρεμεῖν 
φύσει τε xol βίᾳ καλῶς ἀξιοῦται, xal εἰς ὃν φέρεται φύσει τόπον, χαὶ μένειν 

86 κατὰ φύσιν ἐν τούτῳ ((τὸ) γὰρ ὑπ᾽ ἄλλου κινούμενον ἐπὶ τὸ οἰχεῖον οὐχ ἀεὶ 
δηλαδὴ τὸ οἰχεῖον ἔχον πέφυχε), xai αὖϑις εἰς τὸ μὴ oixsiov ὅπό τινος γε- 86 

γέσϑαι παρὰ φύσιν xol βίᾳ. 

8 ἐπεὶ --- αἴσϑοιο ante ἀλλὰ — πάντων videntur ponenda esse 11 ἐν τῷ ἦτα τῆς Φυσιχῆς] 

Phys. Η 3,246 15 δ᾽ om. A 21 τὸ ante τῷ ex coni. addidi τὸ (ante 

φύσει) om. a 31 γένοιτο ἃ 35 ἐν τούτῳ τὸ γὰρ correxi: ἐν τούτῳ γὰρ 48 
3* 
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p.406226 Il[otat δὲ βίαιοι τῆς ψυχῆς χινήσεις ἔσονται xal ἦρε- 9r 
υίαι, οὐδὲ πλάττειν βουλομένῳ ῥάδιον ἀποδοῦναι. 

Διότι ὅλη αὐτοπροαίρετος T; λογικὴ ζωή, τῷ δὲ προαιρετῷ ἐναντίον 
τὸ βίαιον. διὸ χαὶ ἐν ταῖς τυραννιχαῖς ἀνάγχαις διαφαίνεται τὸ τῆς 

5 ψυχῆς ἑχούσιον, 7| ἀντεχούσης ἢ οὔ, xa( πως ἑχουσίως πρὸς τὴν ἀνάγχην 40 
ἐνδιδούσης. 

Ρ. 4001217 "Ext δ᾽ εἰ μὲν ἄνω χινήσεται, πῦρ ἔσται. 

Ὅρα ὡς πανταχοῦ τὰς σωματιχὰς ἀποσείεται τῆς ψυχῆς χινήσεις. 

Ρ. 406180 Ἔτι δέ, ἐπεὶ φαίνεται χινοῦσα τὸ σῶμα, ταύτας εὔ- 
10 λογον χινεῖν τὰς χινήσεις ἃς καὶ αὐτὴ χινεῖται. 45 

᾿Αεὶ μὲν τὸ χινοῦν χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ χινουμένου, ὡς ἔφη 
ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς᾽ “εἶδος δὲ ἀεὶ οἴσεταί τι τὸ χινοῦν, ἤτοι 
τόδε ἢ τοιόνδε ἢ τοσόνδε, ὃ ἔσται ἀρχὴ xol αἴτιον τῆς χινήσεως, 

ὅταν xwi." ἀλλ᾽ ἐνεργητικῶς μὲν πάντως, παϑητιχῶς δὲ ποτέ, ὅταν τῷ 
15 χινεῖσϑαι χινῇ-. ὃ μὲν γὰρ πατὴρ τῷ εἶναι αὐτὸς ἀνϑρωπος ἄνθρωπον 50 

ποιεῖ xai ἐνεργῶν ἀνϑρωπείως xai διαχείμενος, ὃ δὲ ἥλιος ἄνϑρωπον 
γεννᾷ ἐνεργῶν μὲν χατὰ τὸ ἀνθρώπειον εἶδος, οὐχ ὧν δὲ αὐτὸς ἄνϑρωπος. 
xai 7, μὲν χεὶρ τὸν χάλαμον τοπιχῶς χινεῖ ἅμα τε ἐνεργοῦσα xol αὐτὴ 
τὴν τοπιχὴν χίνησιν xai πάσχουσα, ἣ δὲ τῆς χειρὸς χινητικὴ ψυχὴ μόνον 

90 ἐνεργοῦσα τοπικῶς. εἴ γε μὴν τῷ πάσχειν ἐνήργει, εὔλογον dy ἦν χατὰ 
τὸ αὐτὸ ἄμφω γίνεσθαι εἶδος, τήν τε ἐνέργειαν xal τὸ πάϑος. οὐ γὰρ τῇ 
χουφότητι ἀλλὰ τῇ ϑερμότητι ϑερμαίνει | τὸ πῦρ, xal τῷ τοπικῶς χινεῖσϑαι 9v 
χινεῖ τὸν χάλαμον ἣ χείρ. ἀλλὰ τὸ ἀροτριῶν οὐχ ἀροτριᾶταί φασιν, οὐδὲ 
τὸ τύπτον τύπτεται" χαίτοι χινούμενα xtvsi* οὐδὲ ὃ οὐρανὸς ἀλλοιούμενος 

25 τὰ τῇδε ἀλλοιοῖ. ἐπειδή, φήσω, xày τῷ τοπιχῶς χινεῖν τε xal χινεῖσϑαι 

εἶχε ταῦτα, τὸ xal ἐνεργεῖν καὶ πάσχειν τὴν τοπιχὴν χίνησιν, ἀλλ᾽ οὔτι 
γε τὴν ἀροτριαστιχὴν T, τὴν πληχτιχὴν ἢ τὴν ἀλλοιωτιχὴν χίνησιν τῷ 
πάσχειν ἐνεδίδου τοῖς χινουμένοις, μόνῳ δὲ τῷ ἐνεργεῖν, τῷ προειλῆφϑαι b 
μὲν ἐν τῷ χινοῦντι τὸ τοῦ ἀποτελουμένου εἶδος, οὐ μὴν παϑητιχῶς, ἐνερ- 

80 γητιχῶς δέ. οὐχοῦν οὐδὲ τὴν ψυχὴν χωλύσει τι ζωτικῶς χινουμένην ἐνεργεῖν 
τὰς σωματοειδεῖς χινήσεις. πῶς οὖν ὡς εὔλογον ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους 
ἀξιοῦται τὸ τὴν αὐτὴν χινεῖσϑαι τὸ χινοῦν χίνησιν, ἐὰν χινῆται, ἣν χινεῖ, 
εἴγε μηδὲ ἐπὶ τῶν σωμάτων πάντως φαίνεται τοῦτο, μηδὲ ἐπ᾽ αὐτῆς 
ἔτι μᾶλλον τῆς quyTc; διότι ὁ τῷ ἐνεργεῖν λέγων προειλῆφϑαι ἐν τῷ 10 

AEN 
35 χινοῦντι τὸ εἶδος, οὐχὶ δὲ ἐν τῷ πάσχειν δίδωσι μὴ ἀεὶ τὸ χινοῦν τῷ 

2 βουλομένοις ἃ ὃ τὸ δὲ ἃ 11 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς) Phys. Γ 2, 20229 
12 οἴσεται Aristoteles l.l.: εἴσεται Aa 16 ποιεῖ] γεννᾷ ἃ 223 φασιν] φησιν Torstrik 

94 λόγων ἃ 
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- - σ Ἁ ^ χινεῖσϑαι xtyely. ἕπεται γὰρ xal χατὰ τὸ αὐτὸ τῆς χινήσεως εἶδος, ἵνα μὴ 9v 
YN 5 

΄ ^ 5 Ἃ ^ 

ὁπῃοῦν ἀχίνητόν τι Oy χινῇ. ταύτῃ οὖν χαὶ τὸ ἀντίστροφον ἀληδές. 

b! — p.406:2 Ὥστε xal ἢ ψυχὴ μεταβάλλοι dv χατὰ τὸ σῶμα. 

Τουτέστι p σῶμα τοπιχῶς ἣ ὅλη ἢ χατὰ μόρια μεϑισταμένη, 15 
ὅ ἐπειδὴ φορὰ ἣ ὑπὸ ψυχῆς πρώτως τοῖς ζῴοις ἐνδιδομένη χίνησις. 

p.406»3 Εἰ δὲ τοῦτο ἐνδέχεται, xal ἐξελθοῦσαν εἰσιέναι πάλιν 
ἐνδέχοιτ᾽ ἄν. 

Εἰ γὰρ ἃς αὐτὴ χινεῖται χαὶ τὸ σῶμα χινεῖ, χαὶ τὸ ἀντίστροφον ἃς 
χινεῖ χινεῖται, οὐχ ἕξει ἑτέραν χίνησιν παρὰ τὰς σωματιχὰς (αὖται δὲ το- 90 

10 πιχαὶ at ὑπὸ τῆς ψυχῆς τοῦ σώματος ἀπ τ τος χαὶ ai τῆς ψυχῆς 
ἄρα ζωτιχαὶ χινήσεις ἔσονται τοπιχαί, ὡς χατὰ perm μὲν τὴν τοπιχὴν ἔν- 
δοϑεν αὐτὴν παροῦσαν ζῆν, χατὰ μόνην δὲ τὴν ἔξοδον ἀποϑνήσχειν. ᾧ 
ἕπεται τὸ ἀνίστασϑαι τὰ τεϑνεῶτα τῶν ζῴων, τοπιχῶς τε δυναμένης χι- 
γεῖσϑαι τῆς ψυχῆς xal εἰσιέναι τε xal ἐξιέναι. 

9-2e 15 p.406*5 Τὴν δὲ χατὰ συμβεβηχὸς χίνησιν χἂν ὑφ᾽ ἑτέρου χινοῖτο. 

Φ 
, mA ^, mur , -- Ἁ , , Ἁ Ka9' αὑτὴν μὲν ἀχίνητον τ τς εἰναι τὴν ψυχήν, ἅτε μόνας τὰς 95 

σωματιχὰς ἘΠ ον χινήσεις, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ * ὁ -- y xp. υένῳ 

εἶναι τ τον, χαὶ ὑφ᾽ PEUT, λέγει οὕτω eyes αὐτὴν χαὶ Óc' ἑτέρου 
xal γὰρ ὑπ᾽ αὐτῆς χινεῖται τὸ σῶμα xal ὑπό τινος ἂν ἄλλου χινηϑείη ain 

AC ΄ - - Ὁ - - ^ 

20 p. 406» 7. Οὐ δεῖ δὲ ᾧ τὸ óc ἑαυτοῦ χινεῖσϑαι ἐν τῇ οὐσίᾳ, τοῦτο 
ὅπ’ ἄλλου χινεῖσϑαι πλὴν χατὰ συμβεβηχός. 

Καὶ τὸ χατὰ συμβεβηχὸς ὕφ᾽ ἑαυτοῦ xol ὑφ᾽ ἑτέρου χινούμενον δῆλον 80 
ὡς οὐχ, Tj ὑφ᾽ ἑαυτοῦ. ταύτῃ xal ὕφ᾽ ἑτέρου. xal ἔτι ἐναργέστερον τὸ 
φύσει χαὶ χαϑ’ ἑαυτό, ὅπερ τὸ ἐν τῇ οὐσίᾳ δηλοῖ, ὕφ᾽ ἑαυτοῦ χινούμενον, 
τς ΣΈ ΔΗ [6 D χινεῖται nw ὅπ ἄλλο yz λὴν et rn TO εβγγνής 25 Ἢ up εαύτου χινειται, οὐχ UT ἀλλοῦ χίνειται, πλὴν εἰ xao συμβεβηχός. 

εἰ μὲν γὰρ ἑτέραν ὕφ᾽ ἑαυτοῦ xal ἑτέραν ὑπ᾽ ἄλλου, ὡς αἱ τῶν πλανήτων 
ΝΠ κσα, 

πὶ δυσμὰς ὑπὸ τῆς ὧν σφαῖραι τὴν μὲν ἐπὶ ἀνατολὰς ὕφ᾽ ἑαυτῶν, τὴν δὲ 
ἀπλανοῦς, ὡμολογημένως χατὰ συμβεβηχὸς τὸ χινούμενον ὅφ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ 8 

ὅφ᾽ ἑτέρου χινεῖται. ἀλλὰ xol εἰ τὴν αὐτὴν ὕφ᾽ ἑαυτοῦ τε χαὶ ὑφ᾽ ἑτέρου 
30 tt χινοῖτο, ὡς εἰ τὸν αὐϑορμήτως ἐπί τινα τόπον βαδίζοντα συνεπωϑοίη τις, 

ob χαϑ’ αὑτὸ ὕφ᾽ ἑαυτοῦ τε xal ὕφ᾽ ἑτέρου χινεῖται: οὔτε γὰρ ὑφ᾽ 
€ d YR » * YR € ) £ ἘΝ Ph ARE Ἁ — ^* , e ἑαυτοῦ ἔξωϑεν, οὔτε Tj ἔξωϑεν ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, χατὰ συμβεβηχὸς Oz μόνον ἣ 

, , [rd , - , v 

GOTT, Ott EY τῷ χινουμξενῳῷ a umo. 

8 post γὰρ add. ὡς A 17 post κατὰ συμβεβηχὸς δὲ addendum est χινεῖσϑαι 

21 εἰ μὴ post πλὴν add. a 30 συνεπωϑοίη τις] συνεπωϑοίτης a 
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p.40608 Ὥσπερ οὐδὲ τὸ καϑ’ αὑτὸ ἀγαϑὸν ἢ δ αὑτὸ τὸ μὲν ὃν 
ὃι ἄλλο εἶναι τὸ δ᾽ ἑτέρου ἕνεχεν. 

Τῷ xo8' αὑτὸ ἀγαϑῷ τὸ δι’ ἄλλο ἀντιτίϑησι, τῷ δὲ Or ἑαυτὸ τὸ 40 
ἑτέρου ἕνεχεν. οἷον ὑγεία χαϑ’ αὑτὴν ἀγαϑὴ τελειότης οὖσα τοῦ ζῶντος 

5 σώματος, τὸ δὲ ὑγιεινὸν διὰ τὴν ὑγείαν xol fj μὲν ἀρετὴ δι᾿ αὑτὴν ἀγαϑή, 
ἐπειδὴ αὐτὴ τὸ οὗ ἕνεχα καὶ τέλος, 6 δὲ πλοῦτος φέρε ἄλλου ἕνεχα xol 
ὅσα ὀργανιχὰ λέγομεν ἀγαϑά. οὐχ ἔστιν οὖν τὸ xa αὗτό, T τοιοῦτον, δι’ 
ἄλλο, οὐδὲ τὸ OU ἑαυτὸ ὡς δι᾿ ξαυτὸ ἄλλου ἕνεχα, οὐδὲ τὰ ἀντικείμενα 

ὁμοίως, ἀλλὰ χἂν τὸ αὐτὸ OU ἕαυτό τε ἢ αἱρετὸν xal δι’ ἄλλο, ἀλλ᾽ οὐ 

10 χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. 45 

p.406»10 Τὴν δὲ ψυχὴν ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν μάλιστα φαίη ἄν τις 

χινεῖσϑαι, εἴπερ χινεῖται. 

Ἐπειδὴ πάλιν τὴν σωματικὴν μόνην προσαγορεύει χίνησιν, xa9' ἣν 
ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν οὐχ ἣ ψυχὴ ἀλλὰ τὸ αἰσϑητήριον χινεῖται διαχρινόμενον 

15 ἢ συγχρινόμενον ἢ ὅλως ἀλλοιούμενον, ὃ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐνδειχνύμενος 
εἴπερ χινεῖται ἔφη. 

p.406»11 ᾿Αλλὰ μὴν xal εἰ χινεῖ γε αὐτὴ ἑαυτήν, καὶ αὐτὴ 60 
χινοῖτ᾽ ἄν. 

Τὴν αὐτὴν γὰρ τὴν ἀλλοιωτιχήν, ἐπειδὴ μόνη αὐτὴ δοχεῖ τῆς ψυχῆς 

90 σωματιχὴ κίνησις, xal χαϑὸ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν γίνεται, ταύτῃ καὶ ὅφ᾽ ἑαυτῆς 

ἂν λέγοιτο, ἐπεὶ μὴ παρόντων καὶ δρώντων τῶν αἰσϑητῶν οὐχ dy γένοιτο. 

p.406»19 Ὥστε εἰ πᾶσα χίνησις ἔχστασίς ἐστι τοῦ χινουμένου ἣ 

χινεῖται, xal fj ψυχὴ ἐξίσταιτο ἂν àx τῆς οὐσίας, εἰ μὴ | κατὰ 10τ 

συμβεβηχὸς αὑτὴν χινεῖ, ἀλλ᾽ ἔστιν dj χίνησις τῆς οὐσίας 
25 αὐτῆς xa9' αὑτήν. 

Ἔν μεταβολῇ γὰρ πᾶσα xívow* τὸ δὲ μεταβάλλον πᾶν ἐξίσταται 1 
πάντως τοῦ ἐν ᾧ πρότερον ἦν, ὥστε xa0' ὃ ἄν γίνοιτο γένος ἣ χίνησις, 
χατὰ τοῦτο ἐξίστασϑαι τὸ χινούμενον, οἷον κατὰ ποσὸν ἢ χατὰ ποιόν, xol 
xaT οὐσίαν ἄρα. ἐὰν οὖν xal f φυχικὴ οὐσία μὴ χατὰ συμβεβηχὸς ἀλλὰ 

30 xa αὑτὴν χινῆται, ἐχστήσεται κατ᾽ οὐσίαν, ὡς φϑείρεσϑαι ἢ γίνεσϑαι" 10 

τοιαῦται γὰρ oi οὐσιώδεις μεταβολαί. χατὰ συμβεβηχὸς δὲ ἢ οὐσία χινεῖται 
ἢ τῷ ἐν ἑτέρῳ χαϑ’ αὑτὸ κινουμένῳ εἶναι, ἢ τῷ μὴ χατ᾽ οὐσίαν ἀλλὰ 

χατὰ πάϑος ἢ χατὰ ἄλλην συμβεβηχυῖαν μεταβάλλειν κατηγορίαν. διὰ μὲν 
2 - - ' ΄ 

οὖν τὸ ἐν ᾧ ἐστι σῶμα χινοῖτο ἂν χατὰ συμβεβηχὸς ἢ ψυχή, οὐ μὴν οὐδὲ 

ὃ ἀγαϑὸν ἃ 5 ὑγιαῖνον A! ὑγίειαν ἃ 11 μάλιστα φαίη τις ἂν ὑπὸ τῶν αἰσϑη- 

τιχῶν ἃ 18 χινοῖτο omisso ἂν Α 19 ante γὰρ add. τε A 2] αἰσϑητῶν] an 
αἰσϑητιχῶν ? 29 ἐξίσταται À 21 γένοιτο a: γένηται Torstrik 
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^ 

τὴν xarà πάϑος ἢ τὴν χατὰ ποσὸν ἢ τὴν ποῦ χατηγορίαν" οὔτε γὰρ ποσὸν 10r 
$ ψυχὴ οὔτε ἐν τόπῳ, xol T, χατὰ πάϑος ἐπὶ τῶν ἕξεων xal τῶν ἀρετῶν 15 
μεταβολὴ οὐκ ἐν τῇ ψυχῖ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ζῴῳ. τὴν δὲ χατὰ τὰς αὐτῆς 
ἐνεργείας ἀπ᾽ ἄλλης εἰς ἄλλην μετάβασιν ἀϑρόαν οὖσαν xol χαϑ᾽ ὅρους 

5 ἀεὶ γινομένην οὐ χαλεῖ κίνησιν ὁ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλὰ μόνην τὴν διεξοδιχὴν 
xal χατὰ συνέχειαν γινομένην" ὅπου γε οὐδὲ τὰ σώματα, ὅτε ἐχ τοῦ 

xwsicüat (εἰς τὸ χινεῖσϑαι) ἢ τὸ ἀνάπαλιν μετέρχεται, λέγεται χινεῖσϑαι, 
- 

e σ M n c L ^N ΄ M Ὰ - - 
ἵνα μὴ χινήσεως ἢ χίνησις. ὃ δὲ Πλάτων xal τὰς xav ἐνέργειαν τῆς ψυχῆς 

ῦ μεταβάσεις χαλεῖ χινήσεις (τοιοῦτον τὸ σχοπεῖσϑαι χαὶ βουλεύεσϑαι), χαλεῖ 20 

p 

[0] 

Y 1 Σ p »,ὦ 5 - - ; 
10 δὲ xai τὴν κατ᾽ οὐσίαν αὐτῆς ἀπὸ τῆς νοερᾶς xal ἀμερίστου οὐσίας Ümó- 

βασιν κίνησιν ὡς ἔχστασιν, αὐτὸ δὴ τοῦτο ὃ xol ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ, τοῦ 
ὅρου xal τοῦ εἴδους ̓  τὸν OE ὅρον xal τὸ εἶδος οὐσίαν ᾿Αριστοτέλης χαλεῖν 

ὲ A M 5» 

εἴωϑεν.- ἔσται οὖν ἣ ψυχὴ τῆς μὲν εἰδητιχῆς οὐσίας ἔχστασις, xax! αὐτὴν 
δὲ τὴν χίνησιν οὐσιωμένη xal τὸ εἶναι ἔχουσα, ἀλλ᾽ οὐ γινομένη ἢ φϑειρο- 

15 μένη. ἕτερον οὖν τρόπον τῆς ψυχῆς λεγομένης χινεῖσϑαι xav οὐσίαν τε xol 
χατὰ τὰς ἐνεργείας, χαλῶς τὰς σωματιχὰς ἀποδοχιμάζει ἐπ’ αὐτῆς. xol ὅτι 9 

πρὸς διάρϑρωσιν τῶν διαφόρων τῆς χινήσεως σημαινομένων ὃ περὶ τοῦ 

αὐτοχινήτου αὐτῷ τείνει λόγος σαφῶς, χαὶ ἤδη τὰς σωματιχὰς αὐτῆς ἀπο- 
φάσχων χινήσεις ἐδήλωσε, χαὶ νῦν ἱστορῶν τὰ χατὰ τὸν Δημόχριτον, xal 

20 οἷς δοχεῖ λέγειν ὃ Τίμαιος τὴν αὐτὴν τῇ τε ψυχῇ xal τῷ σώματι ἀπο- 
δίδοσϑαι χίνησιν τοπιχήν, ὡς δυναμένης χαὶ ἑτέρως ἀχούεσϑαι τῆς χινήσεως 

ἐπὶ ψυχῆς. ἐνίους γὰρ οὕτω φησὶ λέγειν, ὡς τῶν ἄλλων οὐχ οὕτω. σαφῇ 
δὲ τὰ περὶ Δημοχρίτου λεγόμενα, πλὴν ὅτι τὸν χυτὸν ἄργυρον τὸν ὑδράρ- 80 
γυρόν φασι δηλοῦν. ἐρωτᾷ ὃὲ τὸν τῇ χινήσει τῶν ψυχιχῶν ἀτόμων χι- 

ΝΒ ς E d ch “ῇ c* ἥπερ (c 5 
0 σῶμα Ἢ ξχξίνων χινησις περ ὡς χα- 25 νοῦντα τὸ σῶμα, εἰ χαὶ ἠρεμίζει τ 

λεπὸν ὑποτίϑεσϑαι xol ὡς ἐναργῶς ἀδύνατον διαβάλλων οὐχέτι ὑπετίθετο 
-^ 5 [4 ΡΞ 

τῇ τῶν ἀτόμων ἐξόδῳ 7, ἀχινησίᾳ ἠρεμίζεσϑαι τὸ σῶμα" ἣ μὲν γὰρ ἔξοδος 
τ - - , ^ 9 , - 

ἀζωΐαν ἀλλ᾽ οὐχ ἠρέμησιν εἰσῆγε τοῦ ζῴου. τὴν δὲ ἀχινησίαν τῶν ἀτόμων 
οὔτε ὑπετίϑεντο οἱ περὶ Δημόχριτον, ἀειχίνητα εἶναι βουλόμενοι, οὔτε δὲ $5 

80 δυνατὸν ὑποτίϑεσϑαι τῶν ἐν σώματι ψυχιχῶν ἀτόμων ἀχινησίαν, διὰ τὸ μηδὲ 
ἄλλην τινὰ τὸ ζῷον ἢ τὴν ἐχείνων χινεῖσϑαι κίνησιν. 

5 p.406524 Ὅλως δὲ οὐχ οὕτως φαίνεται ἢ ψυχὴ χινεῖν τὸ ζῷον 

Jj ^ 

Τῷ τοπιχῶς χινεῖσϑαι δηλαδὴ χατὰ τὰς Δημοχριτείους ὑποϑέσεις, ἀλλὰ 
διὰ προαιρέσεως τινὸς καὶ νοήσεως" προαίρεσιν μὲν νῦν ἀντὶ τῆς 

35 ὀρέξεως εἰπών, νόησιν δὲ χαλῶν xoi τὴν φαντασίαν, ἵνα χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 40 
ζῴων τὰ τῆς χινήσεως σημαίνῃ αἴτια, ὡς σαφέστερον ἐν ! 

ἅμα δὲ καὶ ἠνίξατο, τίνας 6 Πλάτων ἐχάλει ψυχιχὰς χινήσεις " τὰς γὰρ 

ὀρέξεις τε χαὶ νοήσεις ὡς ἐνεργούσας τε τὴν χατὰ συνέχειαν τῶν σωμάτων 

e Z 
ul 

e et. £g c qi o [0 ΜΗ Ὁ 

’, M e , J 5 , v , 

χίνησιν χαὶι ὡς αὐὑτας ἀνελιττομένας οὐσας ζωᾶς. 

V εἰς τὸ χινεῖσϑαι add. Torstrik 11 ἔχστασιν scripsi: ἐκστᾶσαν Aa 20 ὁ Τίμαιος] 

Plato Tim. 8 sq. 31 ἄλλην τινὰ τὸ] ἄλλο τι À 32 χινεῖν ἡ ψυχὴ ἃ 94 νοῦν ἃ 

36 ἐν τῷ τρίτῳ] T 10 
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p.400»25 Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον xal ὁ Τίμαιος φυσιολογεῖ τὴν 10τ 
ψυχὴν χινεῖν τὸ σῶμα. 

Διὰ τῶν μαϑημάτων συμβολιχῶς εἰωϑότων τῶν Πυϑαγορείων τά τε περὶ 49 

τῶν ὑπερφυῶν xol τὰ περὶ τῆς ψυχῆς τε xol τὰ φυσιχὰ φιλοσοφεῖν, xal 50 
5 ὃ Πλάτων Πυϑαγόρειον ἄνδρα τὸν Τίμαιον ὑποχρινόμενος ὡς τοῖς ἁπλοῖς 

σώμασι τὰ πέντε ἀποδίδωσι στερεὰ εὐθύγραμμα σχήματα, οὕτω xol τὴν 
τῆς Ψυχῆς τοῦ παντὸς οὐσίαν διά τε εὐϑειῶν xol τῶν χύχλῳ χαμπτομένων 

γραμμῶν ἐμφαίνει, ἵνα ἅμα μὲν τὴν μεσότητα αὐτῆς τῆς ἀμερίστου xol 
τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας ἐνδείξηται, ὡς xol ἢ γραμμὴ μέση 

10 τοῦ τε σημείου xol τῶν στερεῶν, ἅμα δὲ τὴν προσεχεστέραν τῷ νῷ | ómó- 10v 
Bacw* xal ἔτι τὴν προϊοῦσάν τε ἀφ᾽’ ἑαυτῆς ἀδιάστροφον πρόοδον, ὃ ἣ 
εὐθεῖα σημαίνει. χαὶ τὴν εἰς ἕαυτ ἣν ἐπιστροφὴν διὰ τῆς χύχλῳ χάμψεως, 
ὥσπερ δὴ διὰ τῆς εἰς δύο τῆς μιᾶς εὐϑείας σχίσεως xal τῆς αὖ εἰς ἑπτὰ 

τῆς ἐνδοτέρω τὴν αἰτιώδη τῶν οὐρανίων σφαιρῶν χατὰ τὴν οἰχείαν μεσό- 
15 τητὰα περίληψιν: οὐ γὰρ ὡς ὃ νοῦς ἀμερίστως, ἀλλ᾽ ὡς ψυχὴ χατὰ ἀνέ- 

λιξιν, ἧς ab χυχλιχαὶ γραμμαὶ σύμβολα, ὥσπερ ἢ τῶν γραμμῶν τούτων χί- 5 
γησις τῆς ψυχιχῆς ζωῆς. χαὶ γὰρ εἰ xol ὃ νοῦς χινεῖ τὸν οὐρανόν, ἀλλὰ 
σὺν τῇ ψυχῇ, ἥτις διὰ τῆς ἰδίας ἀνειλιγμένης ζωῆς ὡς μέσης προάγει τὴν 
ἀμέριστον τοῦ νοῦ χινητιχὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν συνεχῇ xol μεριστὴν τοῦ 

20 οὐρανοῦ ἐνέργειαν" ἣν μόνην ὃ φιλόσοφος οὗτος προσαγορεύων χίνησιν xal 
πρὸς τὸν Τίμαιον ἀντιλέγει ὡς μεριστὴν χαὶ διάστασιν χαὶ ἐνέργειαν τῇ 

ψυχῇ ἀπονέμοντα, ἵνα μὴ ἡμεῖς τῇ συνήϑει τῶν ὀνομάτων χρήσει ἕπό- 
ὑενοι, οὕτω xoi τὰ Πλάτωνος ἐχδεχόμενοι ἢ μέγεϑός τι δοξάζωμεν τὴν 10 
ψυχὴν ἢ σωματιχῶς χινεῖσθαι. χαὶ ἣ πρὸς τὸ σῶμα δὲ αὐτῆς συμπλοχὴ 

25 δῆλον ὡς οὐ τοπιχῶς ἀχουστέα, ἀλλὰ χατὰ τὴν OU ὅλου αὐτοῦ χαὶ xac 
οὐσίαν προσεχῆ παρουσίαν. ἣ δὲ ἐκ τῶν στοιχείων σύστασις τὴν ἐχ τῆς 
οὐσίας xo ταὐτοῦ xoi ϑατέρου xol ὅχως τὴν τῶν χοινῇ τῶν ὄντων ἧ ὄντα 
συστατιχῶν ἰδιοτήτων δηλοῖ συμπλήρωσιν. ἰδιοτρόπως χαὶ ταύτην ἐπὶ τῆς 
ψυχῆς παρειλημμένην᾽ ἐχ πασῶν μὲν γὰρ τῶν χοινῶν ἅπαντα τὰ ὄντα, 

30 ἀλλ᾽ οἰχείως Exacta χαῦϑ᾽ ἣν ἔλαχε τάξιν. ὁ μὲν γὰρ νοῦς ἐκ τῶν ἀμε- 15 
ρίστων, oi δὲ σωματοειδεῖς ζωαὶ ix τῶν περὶ τὰ σώματα μεριζομένων, ἣ 
ὃξ ψυχὴ ἐκ τῶν μεταξύ. πάλιν ὃ χατὰ ἁρμονιχοὺς ἀριϑμοὺς μερισμὸς τὴν 
τῶν ἐν αὐτῇ πάντων λόγων ὑπόστασιν χαὶ τὸν τῆς ὑποστάσεως τρόπον, εἰς 
μερισμόν τε ὑποφερόμενον χαὶ εἰς τὸ ἀμέριστον συναγόμενον, xol διὰ τοῦτο 

35 χατὰ ἁρμονίαν μεριζόμενον τῶν ἀριϑμῶν. ἣ γὰρ ἁρμονία διὰ τῆς συμ- 

φωνίας τῆς συναγωγῆς δηλωτιχὴ τῶν χατ᾽ ἰδιότητας διαφόρους ἱσταμένων 90 
λόγων: ot γὰρ ἀριϑμοὶ τῶν ἰδιοτήτων εἰσὶ σημαντιχοί. τοῖς δὲ λόγοις ξαυ- 

τῆς ἢ ψυχὴ xoi χινεῖ τὸν οὐρανὸν ἐναρμόνιον φορὰν xal γινώσχει τήν τε 
ἐν τοῖς ὑπερτέροις xal τὴν ἐν τοῖς ὑφειμένοις ἁρμονίαν, ὅτι xal τοῖς 

40 χρείττοσι χατὰ συνέχειαν συνάπτονται χαὶ τῶν ὑφειμένων εἰσὶν αἴτιοι. ὡς 

13 αὖϑις ἃ 94 διαφερόμενον Torstrik 95 μεριζόμενον correxi: μεριζομένων Α8 
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οὔσας τὰς οὐρανίους φορὰς τὰς τ 
, 

ς 

τασίαν παρέχονται ai χυχλικαὶ χινήσεις ὡς ὅμοιαι co 
IN 

ὅπερ χαὶ ἐλέγχει, διὰ τῶν ἔλεῖχον χαὶ ὅτι ἀσώματος ἢ ψυχὴ δειχνύς, xol 

ὅτι ἐν GU ges g Et ob χατὰ συνέχειαν μεριζομένην. αὕτη γὰρ σώυασι προσ- 
ἤχει ὡς xal οὐσιωμένοις χατὰ διάστασιν, τῇ δὲ ψυχῇ χαὶ μάλιστα τῇ τοῦ 

παντὸς οὐδαμῶς. 

- b “ J - x , , 

p. 40122 Πρῶτον μὲν οὖν οὐ χαλῶς τὸ λέγειν τὴν ψυχὴν υέγεϑος 
εὖ 

ty a e 

o2 [0] ir] g^ Καὶ ἤδη πᾶσαν ψυχὴν uo 6 às 
χείας ἐνεργείας εἶναι τὰς χινήσεις, do ri δὲ um 
ριστὴν xal συνεχῆ, ἅτε μὴ ἐν τάπῷ οὔσῃ. ὡς δηλοῖ $ δ ὅλου d σώ- 

ρ 
-Ὁ-Ὁ er. * e , * 

ματος αὐτῆς παρουσία xal ἢ ὅλη ἐν ἑχάστῳ μέρει (ὅπερ ἐναργὲς ἐπὶ τῆς 
^ 

[0] e S 
L4 - ΄ 5» SER RUE M , -- -.--- QA. 
ἁπτιχῆς γίνεται αἰσϑήσεως), xai ἅτε ὀφειλούσης uiv τῆς τῶν ὑνητῶν ψυχῆς νυχῆς 
χαὶ βίαιόν τινα χινεῖσϑαι χίνησιν, εἴπερ ὅλως χινεῖται. τῷ Oi & ποῦς: χαὶ 
αὐϑορμήτῳ τῆς ζωῆς εἴδει ἀντιχειμ, Uv ὡς ἔχειν τὸ βίαιον: xal ὡς & 
λαγμένης φύσει τῆς ζωτιχῆς ipe vun παρὰ τὴν τοπιχήν (τῷ γὰρ 
τεϑνεῶτι ζωτιχῶς μὲν παραγενέσθαι τὴν ψυχὴν ἀδύνατον. τοπιχῶς ὃὲ ἣν 
ἂν δυνατόν, εἴ qe χατὰ τόπον ἐχινεῖτο᾽ ἀνάγχη δὲ Ty οὕτω χινεῖσϑα! διὰ τὸ 

- 

αὐτῆς χινουμένῳ σώματι, εἰ τῷ χινεῖσϑαι 
" , Ἃ , E. -" 

ομοιὼς ἂν χινεῖσϑα! x ΤΩ τε 

PH 

ὑπ᾽ t 

-— L4 ^w ΄ $5 — , ᾿ 

ϑεριχῶς ἐχίνει " τοπιχὴ δὲ fj ἐνδιδομένη ὕπ᾽ αὐτῆς τῷ σώματι χίνησις)" xod 

, 

ώσ ὡς μηδὲ τῆς αἰσϑητιχῆς ἀλλοιώσεως, ἣ ἂν μάλιστα δόξειεν εἶναι. τῆς ψυχῆς 

ἀλλὰ τοῦ αἰσϑητηρίου (οὔσης): χαὶ ὡς ζωῆς μὲν πάσης οὔσης ψυχῆς xa 
οὐσίαν, τῆς δὲ οὐσιώδους χινήσεως xaT οὐσίαν οὔσης ἐχστάσεως, τοὐναντίον 

δὲ τῆς ζωῆς xoi τὸ σῶμα συνεχούσης μονίμως. ἕως ἂν αὐτῷ παρῇ διὰ 
μὲν οὖν τούτων xal πᾶσαν ψυχὴν ἀσώματον ἔδειξε. διὰ ὃὲ τῶν προχει- 

μένων ἰδίως τὴν λογικήν. ἣν νοῦν χαλεῖ. ὡς αὐτὸς δηλοῖ. ἀντιδιαιρῶν αὖ- 
τὴν πρὸς τὴν αἰσϑητικὴν xal CM, ἥτις οὐδὲ χατὰ τοὺς [Πυϑαγο- 

ρείους ἔσται χύχλος, ὥς μὴ πρὸς ξαυτὴν ἐπιστρέφουσα, ὅπερ τῶν λογιχῶν 

ψυχῶν ἴδιον. 

[41 [0] ey M p.401a6 Ὁ ὃὲ νοῦ xal συνεχὴς ὥσπερ xal $ νόησις. 

,ὔ’ —— ^ ΄ b] —— ^— b] , - 

Ἑ πομένως τῷ [Ιλάτωνι ix τῶν ἐνεργειῶν τὴν οὐσίαν πιστοῦται xni 
- 5» ΄ » v - - 

τῶν ασώματῶν. ὧν οὔτε σχημα οὔτε χρωμα. ΓΟ 

- ὅν 

ὧν χαὶ αὐτῶν 
2 X ^ ^ 3 [s P] , » PEN i ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τὴν οὐσίαν T, ἀναφορά. ἐνέργεια ὃὲ νοῦ T m uta. u£v, 

ἐπειδὴ xal πᾶν τὸ ὁπωσοῦν ὃν xoi 
^7 [4 ΄ ΄ v διάστασιν ὑπάρχει μία. ἐν Tj οὔτε τὸ ὅλον οὔτε μέρος ὁτιοῦν ὁμοῦ πᾶν, 

ἀλλὰ χἂν σμιχρόν τι λάβης, ὡδὶ xoi ὡδὲ ἢ ἄλλοτε xoi ἄλλοτε ἔχε: γινόμενα 

2 xai ante αἱ add. a 9 δέδειχε a 15 ζωῆς] ψυχῆς a 22 οὔσης addidi 
πάσης om. ἃ 99 μέν om. a ἐνεργεία a ἡ ante νόησις om. a 35 οὔτε 

οὔτε correxi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 36 ἢ] 5 A 

40 

49 
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τὰ ἑαυτοῦ μόρια. οὐ τοιαύτη δὲ ἣ νόησις, ἀλλ᾽ ἢ οὕτω μία ὡς ἀμερής, 10v 

χαϑάπερ ἣ τοῦ ἐξῃρημένου τῆς ψυχῆς νοῦ, ἅμα πάντα αἱροῦσα τὰ ὄντα ? 

xal οὖσα ἀμετάβατος, καὶ xa|üdmep ἣ ἡμετέρα τῶν εἰδητικῶν ὅρων γνῶσις lir 
οὐ χατὰ πάντα ἅμα ἐστὶν ἀλλὰ χαϑ’ ἕχαστον εἶδος, μετὰ τὴν ἀνάδειξιν 

ὅ τῶν μεριχωτέρων ἰδιοτήτων εἰς τὴν τοῦ ὅλου ϑέαν ἀμερίστως ὡς οἷόν τε 
αὐτῇ συμπτυσσομένη πως ἣ λογιχὴ γνῶσις τῶν τε προτάσεων xol τῶν 
συλλογισμῶν, ἀναπτυσσομένη τε εἰς τοὺς μεριχωτέρους τῶν προτάσεων ὅρους, 

xai ἰδίᾳ μὲν τὸν ὑποχείμενον ἰδίᾳ δὲ τὸν χατηγορούμενον γινώσχουσα χαὶ ὅ 

αὖϑις συντιϑεῖσα χαὶ ὡς ἕν τὸ συναμφότερον συνεπτυγμένως ϑεωμένη, χαὶ 

10 οὕτως ἐφεξῆς, καὶ τέλος τὸν ὅλον συλλογισμὸν εἰς ἕν συμπεραίνουσα, οὐ 
χατὰ τὴν σωματιχὴν χαὶ μεριστὴν μεταβαίνουσα μεταβολήν. αὕτη μὲν γὰρ 
οὔτε χατὰ μέρος ὁτιοῦν οὔτε χατὰ τὸ ὅλον τὸ ὁμοῦ πᾶν εἶχεν: ἣ δὲ λο- 
ux ἡμῶν γνῶσις χαϑ᾿ ὅρους ἀεὶ βαίνει, τά τε μέρη τῶν προτάσεων σχο- ἢν ? 

ποῦσα xal τὴν ὅλην συλλαμβάνουσα πρότασιν, xal τὸν ὅλον συναιροῦσα 
15 συλλογισμὸν, xol ἔτι μᾶλλον ἀπὸ τῶν λόγων εἰς τὸ εἶδος ἀνατεινομένη, χαὶ 10 ον setup 

μεταβαίνουσα οὐ χατὰ τὴν μεγεϑιχὴν ἢ συνεχῇ διάστασιν, ἀλλὰ μᾶλλον 
ὡς ot ἀριϑμοῦντες ἐχ μονάδος εἰς μονάδα ἑτέραν, ὡς ἀμέριστον xa? 
ἕχαστον εἶναι ἐνέργειαν, ἐπειδὴ xol ἕχαστον νόημα ἀμερὲς ὁμοῦ γινωσχό- 
μενον, τὸ ζῷον καὶ πάλιν τὸ λογικὸν χαὶ τὸ ϑνητὸν αὖ xol τὸ ἐκ πάντων 

20 ὡς ἕν. ὃ γὰρ νοῦς φησιν εἷς xal συνεχής, διότι ὁ μὲν τῆς ψυχῆς 
2 / - Το € b] ΄ e Χ M € ^ 5 , A ^ 3-27 ἐξῃρημένος νοῦς εἷς ὡς ἀμερής, T, δὲ λογικὴ ἡμῶν οὐσία διὰ τὴν ἀνέλιξιν 
σ H [d 5 ΄ 2 / 3 N σ͵ e ΄ 2 Aj τὶ 

οὕτω μία ὡς εἰς συνέχειαν ἐχτεινομένη, οὐ τὴν οἵα ἢ μεγεϑική, ἀλλὰ τὴν 15 

αλάσασαν τὸ χαϑαρῶς τῶν εἰδῶν ἀμέριστον. ὥσπερ xal ἣ νόησις" δι- χ Uu 
ότι ὥσπερ ἔχει ἣ ἐνέργεια, οὕτω xol ἣ οὐσία. ἣ δὲ νόησις τὰ νοήματα 

25 οὖσα, ἅπερ τῷ ἐφεξῆς ἑνίζεται ὡς ὃ ἀριϑμὸς ἐχ διῃρημένων ὑπάρχων, ἀλλ᾽ 
5 e ' ΄ ΒΝ » UN y. bN LAE. 5. ὍΝ Ὁ - o 

οὐχ ὡς τὸ μέγεϑος, οὐδ᾽ dy αὐτὴ εἴη διαστατή: οὐδὲ 6 νοῦς οὕτω συ- 
M [d M , M ND ΄ 3 3 ΨῪ b] ^ ^ 5 Le Χ νεχὴς ὡς τὸ μέγεϑος xoi τὰ διαστήματα, ἀλλ᾽ ἤτοι ἀμερὴς ἢ οὐχ ὡς τὸ 

μέγεϑος συνεχής, ἐπειδὴ νοῦς χαὶ τὸ ἄυλον εἶδος xol ἢ λογικὴ οὐσία. ἀλλ᾽ 
6 μὲν παντελῶς ἀμερής, ἣ δὲ ἐν διαστάσει πως διὰ τὴν ἀνέλιξιν xol τὸν 20 

30 χαλασμόν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς μεγεϑιχὴν ἴσχουσα τὴν συνέχειαν χαϑάπερ τὰ σώ- 
ματα. ὡς γὰρ τῶν ἀύλων ὑφεῖται εἰδῶν, οὕτω xal τῆς σωματιχῇς δια- 
στάσεως ὑπερῆρται. δι’ ὧν τὴν μεταξὺ τῆς ἀμερίστου xal τῆς περὶ τὰ σώ- 
ματα μεριζομένης οὐσίας ἐχφαίνει διὰ τοῦ ἣ οὐχ ὡς τὸ μέγεϑος συνεχής, 
ὡς διὰ τοῦ Y ἀμερὴς τὸν ἄυλον xol ὑπὲρ ψυχὴν νοῦν, ἐπεὶ xol 6 μετε- 

35 χόμενος ὑπὸ ψυχῆς μεταξύ" οὐ γὰρ ἀσύμμετρος ὑπὸ ψυχῆς μετείχετο͵ 8 

p.407310 [Πῶς γὰρ δὴ καὶ νοήσει μέγεϑος ὥν; πότερον χαϑ᾽ ὅλον 
t 

- m , - , M 

(oUy τῶν μ»οριῶν τῶν αὐτου: 
^ 2 e 

ἢ ἐν 

σ Ἡ κχαϑαρὰ τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐνέργεια, ota ἀεὶ μὲν ἣ τῆς τοῦ παντὸς 

2 αἱροῦσα] συναιροῦσα Torstrik 11 αὐτὴ A 12 εἴχεν om. ἃ 24 ὡς ἔχει ἃ 

21 xai τὰ διαστήματα] γρ΄ τὰ διαστατὰ ab altera manu margo À: fort. χατὰ διαστήματα 

35 οὐ --- ἀσύμμετρος] οὐ γὰρ ἂν ἀσύμμετρος ὧν Torstrik 296 δὴ om. ἃ πότερον 

xa9' ὅλον ἢ legit Simpl.: πότερον χαϑόλου ἢ a: om. A et Aristotelis libri 

΄ 
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ποτὲ δὲ xol ἣ τῆς ἡμετέρας, ὅτε μὴ αἰσϑήσει μήτε φαντασίᾳ χρῆται, διὰ ll 
τὸ μηδὲ εἰς σῶμα Tj τι σωματιχὸν ἀποτείνεσϑαι εἶδος, ἀλλ᾽ εἰς τὰ σωμάτων 20 
χεχωρισμένα, οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι ἢ ὁπωσοῦν συνεργοῦντι, 
ἀδιαστάτως τοῖς τοιούτοις προσβάλλουσα γνωστοῖς οὐ χατὰ τὴν μεγεϑιχὴν 

ὅ συνέχειαν ἑνιζομένοις" διὸ οὐδὲ νόησις ταύτῃ συνεχής, ἀλλὰ χαϑ’ ὅρους 
ἱσταμένη ἀεί. πολλῷ δὲ μᾶλλον οὐχ ἔσται μέγεϑος αὐτὸ τὸ νοοῦν. τὸ μὲν 
γὰρ νοούμενον ἕν ἀδιαστάτως: τὸ δὲ νοοῦν εἰ μέγεϑος εἴη, ἢ χαϑ’ ὅλον ss 
ἑαυτὸ εἴσεται τὸ γνωστὸν ἢ χατά τι τῶν αὑτοῦ. χαὶ εἰ χαϑ’ ὅλον, ἢ τῷ 
μὲν ὅλῳ τὸ ἅπαν. τοῖς ὃὲ μέρεσιν ἑαυτοῦ ἢ πέρασι τὰς βερικωτέρας ἰδιό- 

10 τητας, ἢ τῷ ὅλῳ xol ἑχάστου τῶν γινωσχομένων ἀντιλήψεται ὅρου" εἰ δὲ 
χατά τι τῶν ἑαυτοῦ, ἢ χατὰ σημεῖα ἢ χατὰ σμιχρότερα μεγέϑει, xal τὸ 
ὅλον ἑκάστου τῶν μορίων τε xal περάτων γινώσχοντος, ἢ ἑχάστου μὲν με- 
ριχωτέραν ἰδιότητα, τοῦ δὲ ὅλου χαϑ᾽ ὅλον τὸ πᾶν, ἢ xol χατά τι τῶν 
ἑαυτοῦ ἕχαστον xal χαϑ᾽ ὅλον τὸ πᾶν. ὅπερ ὡς εὐλογώτερον πρῶτον 40 

15 ὑποτίϑεται :" νοητικοῦ γὰρ ὄντος τοῦ μεγέϑους γνωστιχὴ ἔσται xol ἣ τοῦ 
ὅλου χαὶ ἣ ἑχάστου τῶν αὐτοῦ ἐνέργεια, xol οὐχ ἄλλων μὲν ἣ ἑχάστου 

τῶν αὐτοῦ ἄλλων δὲ ἣ τοῦ ὅλου (eie ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ p» ἐγὼ τοῦ δὲ 
σὺ αἴσϑοιο), καὶ οὐδὲ τὸ ὅλον εἴσεται ἅπαν τὸ Ἰνωστόν, ἐὰν μὴ χαϑ᾽ 
ἑαυτὸ xal πᾶν xal τὰ ἐξ ὧν τὸ πᾶν γινώσχῃ. εὐλογώτερον οὖν τοῦ αὐτοῦ 

5 ^ 

20 xai τὸ ὅλον xol τῶν αὐτοῦ Éxactoy ἢ περάτων, si χατὰ σημεῖον ποιοῖτο 
τὴν ϑεωρίαν, ἢ μερῶν, εἰ χατὰ μεγέϑη ἄλλοτε ἄλλα γινώσχοι. ἃ χοινῶς 45 
μόρια ob τὰ μεγέϑη μόνον ἀλλὰ xal τὰ σημεῖα εἰπὼν ἐπέστησεν εἰ δεῖ 
καὶ ταῦτα μόρια λέγειν, εἶτα ἐπάγει τὰ ἑπόμενα τῇ ὑποϑέσει ἄτοπα, 
τέως μὲν τοῖς χαϑ’ ἑχάστην στιγμὴν τὸ αὐτὸ νοεῖν βουλομένοις ἄλλοτε 

25 ἄλλην διὰ τὸ κατὰ χίνησιν νοεῖν. 

-| 

p.407213 Ἐπειδὴ γὰρ ἄπειροι, δῆλον ὡς οὐδέποτε διέξεισιν. 

? Οὐδὲ χύχλος ἄρα ἔσται, οὐδὲ τὸ ὅλον ὡς ὅλον γνώσεταί ποτε. εἰ 50 
γὰρ τὸ ὅλον, καὶ πᾶσαι ἔσονται ἐγνωχυῖαι αἱ ἐν αὐτῷ στιγμαί, ἐξ ὧν $ 
τοῦ ὅλου συναϑροίζεται ϑεωρία. ἀδύνατον δὲ τὰς πάσας ἐγνωχέναι διὰ τὴν 

80 ἀπειρίαν. ἐπιφέρει δὲ xal τὸ ἀχολουϑοῦν ἄτοπον τοῖς μὴ χατὰ στιγμὴν 
ἀλλὰ χατὰ τις διαιροῦσι. pon γὰρ ἀνάγκη, ἐπειδὴ χαὶ μέγεϑος χαὶ χι- 
νούμενον ὑπόχειται νοεῖν. τί οὖν ἄτοπον: ὅτι πολλάκις ἢ ἀπειράχις νοήσει 

τὸ αὐτό. πολλάχις μέν, εἰ αν τὰ μεγέϑη, εἰς ἃ ἣ διαίρεσις εἴη, liv 
ἀπειράχις δέ, εἰ ἀόριστα, τῷ ἀεὶ τὸ δεύτερον τοῦ πρὸ ἑαυτοῦ ἥμισυ φέρε 

A b] 

óc 
35 ἢ τρίτον λαμβάνεσϑαι. ἀνάγχη οὖν, εἰ μέλλοι τῷ ὅλῳ $ τοῦ προχειμένου 

1 ὅτε μήτε ἃ 2 μηδὲ correxi: μήτε Aa ὃ οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 7 εἴη] ab 
altera, ut videtur, sed antiqua manu scripta ἢ τῷ ὅλῳ τὸ ὅλον καὶ τὰ μέρη, ἢ τῷ ὅλῳ τὸ 
ὅλον. τοῖς δὲ μέρεσι τὰ μέρη, κἂν σμιχρότερα μεγέϑη ὦσι τὰ μέρη ἢ σημεῖα, ἢ ἑνὶ ἑχάστῳ 
μορίῳ ἢ πέρατι ἰδία xal ἰδία τὸ ὅλον. ἢ χαὶ τῶ ὅλω xal ἑνὶ ἑχάστω μέρει αὐτῶ τὸ ὅλον 
xal τὰ μέρη margo ἃ 15 μεγέϑους] γινώσκοντος À, qui in margine habet yp' τοῦ με- 

γέϑους 21 μορίων ἃ γινώσχοιεν ἃ 20 ἐπειδὴ γὰρ] αὗται δ᾽ ἃ 
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γνῶσις ἐγγίνεσϑαι, πολλάχις T) ἀπειράχις, xot διὰ τὸ μηδέποτε διεξιέναι 11ν 
ἀδύνατον" τὸ δὲ πολλάχις χαὶ αὐτὸ ἄτοπον. φαίνεται γὰρ χαὶ ἅπαξ ἐν- 
δεχόμενον, ὅταν ἅμα τῷ νοῆσαί τι εὐθέως ἐπ’ ἄλλο μεταβαίνωμεν. : Pd u 3 μ᾿ D Tj 

p.407315. Εἰ δὲ ἱκανὸν ϑιγεῖν xal ὁτῳοῦν τῶν μορίων, τί δεῖ 

5 χύχλῳ χινεῖσϑαι ἢ xal ὅλως μέγεϑος ἔχειν; 

Τὸ ἐπιχείρημα πᾶσαν ἐλέγχει τὴν διὰ μορίων ἣ περάτων γνῶσιν. 

εἰ γὰρ γνωστιχὴ τοῦ προχειμένου γνωστοῦ ἢ ὁτουοῦν μορίου ἢ πέρατος 
ἐνέργεια, τί δεῖ χύχλῳ χινεῖσϑαι, ἐὰν τοῦ παντὸς εὐϑὺς ἀντιλαμβάνηται 10 
χατὰ τὴν ἐπαφήν; τί δὲ δεῖ μέγεϑος ἔχειν τὸ γινῶσχον, ἐὰν xal τὸ ὁτιοῦν 

10 μόριον γνωστιχὸν τοῦ παντὸς T; δῆλον γὰρ ὡς ἐν ἀμερεῖ xol χατὰ ἀμέ- 

ρίστον χρόνον f| ὁτουοῦν γνῶσις, ὥστε οὐδὲ χατὰ χίνησιν (πᾶσα γὰρ χίνησις 
ἐν χρόνῳ), οὐδὲ ἐν μεριστῷ. οὐδὲ γὰρ τῶν μεριχωτέρων ἄλλοτε ἄλλῳ 

μορίῳ T, πέρατι ἀντιλήψεται ἰδιοτήτων, τῷ ὃς ὅλῳ πασῶν: ἀμερῶς μὲν 
γὰρ δεῖ συναιρεῖσϑαι xol ἐν ἀμερεῖ τὸ γνωστόν, τὸ ὃὲ μέγεϑος πᾶν μεριστόν. 

15 xal εἰ ἄλλοτε ἄλλῃ τὸ γινῶσχον προσβάλλον τοῦ γνωστοῦ ἰδιότητι τὸ πᾶν 1 

ἀϑρόως xal ἀμερῶς αἱρεῖ, ἕν xal τὸ αὐτὸ εἶναι ἀνάγχη τὸ πάσαις τε ἐπεξιὸν 
xal αὖ πάσας Govatpoüy* εἴ γε ὃ τὸ πᾶν εἰδὼς xal πάσας τὰς μερικωτέρας, 
ἐξ ὧν xol τὸ πᾶν. γινώσχει. ἐλήλεγχται ἄρα xal ἣ τῷ μὲν ὅλῳ μεγέϑει 
τὸ πᾶν τοῖς δὲ μορίοις ἢ πέρασι τὰς μερικωτέρας ἰδιότητας γινώσχεσϑαι 

20 βουλομένη ὑπόϑεσις" λείπεται δὲ ἢ τῷ ὅλῳ ἀποδιδοῦσα xol τὴν τοῦ παντὸς 
xal τὴν τῶν μεριχωτέρων ϑεωρίαν. T, γὰρ μόνοις τοῖς μέρεσιν ἄμφω ἀπο- 20 

διδοῦσα οὐδὲ τοῦ ἐλέγχεσϑαι ἀξία ὡς ἐναργῶς ἀδύνατος, τὸ νοοῦν οὐδὲ 
γοεῖν ὑποτιϑεμένη ὅπου γε χαὶ τὸ τὰ μόρια τοῦ νοοῦντος μὴ εἶναι νοητιχὰ 
ἀδύνατον. τίς γάρ φησιν ἢ τοῖς μορίοις ϑίξις, ἐὰν τὸ μὲν ὅλον voi, μη- 

25 χέτι δὲ xal τὰ μέρη; οὗ γὰρ δὴ τὰ τοῦ νοοῦντος ὡς νοοῦντος μόρια ϑερ- 
M EN μαντιχὰ ἔσται, ἀλλὰ xol αὐτὰ νοητιχά. 

p.407a418 Ἔτι δὲ πῶς νοήσει τὸ μεριστὸν ἀμερεῖ καὶ τὸ ἀμερὲς 95 

μεριστῷ; 

- ^ , ^u - -΄ ^ 

ἽἌπασα γνῶσις, xdv μεριστοῦ πράγματος Tj, συναιρεῖ τοῦτο εἰς ἕν ἀμερές, 
30 ἵνα ἅμα τὸ ὅλον ὡς ὅλον ϑεωρῇ. T γὰρ χατὰ μέρος διεξιοῦσα xoi ἄλλοτε 

Ὁ» *, , , / 93/4 33. t Ἃ 32x 3 , M -ς σ΄ 

ἄλλου ἐφαπτομένη ἐχείνου ἀεί ἐστιν, οὗ ἂν ἀεὶ ἐφάπτηται. χαὶ τοῦ ὅλου 
ν᾿ σ c cr *, , - 2 SV ed (e » Ὁ N DIUIN d 

οὖν ὅταν ὡς ὅλου. οὐ μέρεσι μερῶν, ἐπεὶ ὅμοιον ὡς εἰ τοῦ μὲν ἐγὼ τοῦ 
^N M] » *, ? € CX [c4 € e , € ἃ M 5 - Ld , 

δὲ ob αἴσϑοιο, ἀλλ᾽ ὡς ἑνὸς ὅλου τοῦ ὅλου ἐν ἑνὶ xai ἀμερεῖ τῷ γινώ- 

σχοντι συμπτυσσομένου. ὅϑεν xol T, αἴσϑησις, χαίτοι ἐσχάτη οὖσα χαὶ 80 

35 τῶν μεριστῶν γνῶσις, χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ γνωστοῦ. πᾶν δὲ εἶδος 
ἀμερὲς ὡς τοῦ xav αὐτὸ εἰδοποιουμένου ἀμερίστως περιεχτιχόν. ἀλλ᾽ οὐχ 
ὡς τὸ πέρας τῆς γραμμῆς τὸ σημεῖον. τοῦτο Ἰὰρ ἀπεστενωμένως xal χατὰ 

4 xoi om. ἃ 5 ὅλως ex Arist. scripsi: ὅλος Aa 1 1j ante ὁτουοῦν Torstrik: ἢ Àa 
18 ἐλήλεχται Aa :91 ϑεωρίαν scripsi: ϑεωρία Aa 
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ἀπόπτωσιν τοῦ μεριστοῦ xal χειρόνως ἐστὶν ἀμερές, τὸ δὲ εἶδος περιεχτιχῶς 11ν 
τῆς τοῦ μεριστοῦ φύσεώς ἐστιν ἀμερές. ἣ οὖν τοῦ σημείου γνῶσις μόνου 
αὐτοῦ ἐστι γνῶσις xal οὐχὶ xol τῆς γραμμῆς διὰ τὸ τὶ εἶναι τῆς γραμμῆς 
τὸ ἔσχατον, ἣ δὲ χατὰ τὸ εἶδος αὐτῆς xol τῆς γραμμῆς xol τῶν περάτων. 35 
e - , 2 , y. » , “Ὁ 

5 ὃ νοῦς τοίνυν εἰ μέγεϑος εἴη, κἂν ἔχῃ ἀμερῇ πέρατα, χατὰ τοὺς γραμμιχὸν 
5 Ὁ ΄ n Y . Y T 

αὐτῷ ἀποδιδόντας μέγεϑος οὔτε τὰ μεριστὰ οὔτε τὰ ἀμερῆ εἴσεται. ὅλον 

μὲν γὰρ xol χατὰ πᾶν ξαυτοῦ ἀντιλήψεται τοῦ γνωστοῦ παντὸς τὸ γινῶσχον" 
» a ' - - ω 

οὔτε δὲ τὸ μεριστὸν γνωστὸν τῷ ἀμερεῖ ἑαυτοῦ σημείῳ ὄντι, ἐπεὶ οὐ Guy. 
, - ΄ - - ΄ - 

παρατείνεται τῷ μεγέϑει τὸ σημεῖον, ἵνα αὐτοῦ xoi ἐφάψηται: ἀλλ᾽ οὐδὲ 
10 τὸ ἀμερὲς τοῦ γνωστοῦ τῷ μεριστῷ ἕαυτοῦ γνώσεται ὡς μὴ ἐφαρμόζοντι. 40 

εἰ γὰρ τῷ μεγέϑει κατὰ τὸ εἶδος ἀποδιδοίη τις τὸ γνωστιχόν, ἤδη μὲν χαὶ 
οὕτως ἀσώματον ὁμολογεῖ αὐτό: τὸ γὰρ εἶδος ὅρος, ἀλλ᾽ οὐχ δριζόμενον. 
χαϑάπερ δὲ διὰ τῆς χινήσεως διορίζομεν τὸ χινοῦν τοῦ ζωτιχῶς χινουμένου 
, Á 3 ' c b - ἀλλ᾽ [ - M € »y ! - [4 ΄ ὀργάνου (οὐ γὰρ ὡς τὸ σῶμα, ἀλλ᾽ ὡς ζῶν xal ὡς ἔμψυχον χινεῖται ἱπτά- 

Ἃ ΄ ' Y “ [d ' € , Y Ἀ ' Pd 15 μενον T, βαδίζον, τὸ δὲ χινοῦν ἢ ψυχὴ  &vípav ἔχουσα τὴν χινητικὴν ἐνέρ- 
γειαν xal οὐ τὴν αὐτὴν τῷ χινουμένῳ, διὸ xal ὡς ὀργάνου ἐντελέχεια xol 
ὡς χρωμένη τῷ ζῶντι σώματι T, ψυχὴ ἐξῃρημένη οὐ τοῦ σώματος μόνον, 45 
ἀλλὰ xal τῆς ἀγωρίστως αὐτῷ ἐνδεδομένης ζωῇ a0 ἣν ζ ὥς ἀπε ἧς ἀχωρίστως αὐτῷ ἐνδεδομένης ζωῆς, xa) ἣν ζωτιχῶς ἀπε- 
τελέσϑη χινούμενον), οὕτω xol τὸ γνωστιχὸν xal τὸ διὰ σώματος διττὸν 

20 ἀξιοῦμεν ὁρᾶν" τὸ μὲν χατὰ τὴν ἐνδοϑεῖσαν τῷ σώματι ζωὴν xal σὺν τῷ 
σώματι γινόμενον, xal οὐ χαϑαρῶς ὃν ἐνεργητιχόν, ἀλλὰ μετὰ τῆς τοῦ σώ- 
ματος πάϑης διαχρινομένου T, συγχρινομένου ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ" τὸ δὲ εἰς 
εἶδος ἀποτελευτῶν xal ἐνεργοῦν μόνως, ὅσον ἐν τῇ χρωμένῃ ψυχῇ γνω- 50 
στιχόν, ἥτις οὐδὲ μέγεϑος (οὐδὲν γὰρ μέγεϑος εἶδος ἀλλ᾽ εἰδοποιούμενον) 

25 xal χωριστή πώς ἐστι τοῦ μεγέϑους, οὐ παϑητιχῶς ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς γι- 
γώσχουσα. τὸ δὲ νοοῦν χαὶ ἔτι μειζόνως τὸ χωριστὸν ἐμφαίνει, εἴγε, ὡς 
δείξει, οὐχ ὁμοία ἥ τε τοῦ αἰσϑητιχοῦ xal ἢ τοῦ νοητιχοῦ ἀπάϑεια, οὐδὲ ὡς 
ὀργάνῳ τῷ σώματι τοῦ νοῦ χρωμένου, xol μάλιστα ὅταν τὰ χωριστὰ γι- 

7, Y y 9$ 5 —- «m , , y ^ / νώσχῃ εἴδη, ἔνϑα οὐδὲ χρῆται σωματοειδεῖ γνώσει αἰσϑήσει ἣ φαντασίᾳ. 

30 xal τὰ δειχνύμενα νῦν éml| τοῦ νοῦ (νοῦν δέ, ὡς ἔφαμεν, χαλεῖ τὴν λογικὴν 12r 
- -Ὁ ΄ n^ M 2 ^ ud 2) m λ “-“ iJ xx τῆς ψυχῆς ζωήν, ἣν xol ἀντιδιεῖλε τῇ αἰσϑητιχῇ xal ἐπιϑυμητιχῖ.) τὰ οὖν 

γῦν δειχνύμενα οὐ μόνον ἀσώματον ἀποφαίνει τὸν νοῦν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ὡς ὀρ- 
΄ € - ) 

γάνῳ τῷ σώματι χρώμενον ἐν ταῖς νοήσεσι. τὸ γὰρ ἀμερὲς ἢ τὸ xo 
ὅρους βαῖνον τί χρήσεται τῷ κατὰ συνέχειαν μεριστὴν ἰόντι, εἰ μὴ τὸ γι- 

35 νωσχόμενον εἶδος ἐν μεριστῷ εἴη; τότε γὰρ συνεργὸν γίνεται τὸ ὄργανον 5 
διὰ τὴν τοῦ μεριστοῦ κατάληψιν, ἐπειδὴ xal εἴδους τοῦ ἐν σώματι ἣ γνῶσις. 
ὡς ὅτε γε τὰ χωριστὰ γινώσχει εἴδη ὃ νοῦς, οὔτε ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι 
χρήσεται, xal εἰ καὶ τῷ τοιῷδε νῷ ἀχολουϑεῖ ἢ φαντασία, οὐχ ὡς συνερ- 
γοῦσα ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ τοῦτο παραχολούϑημα ἕπεται, χαϑάπερ T, σχιὰ τῷ ἐν 

40 φωτὶ στερεῷ ἢ χαϑάπερ τῇ συντόνῳ τῆς ψυχῆς ϑεωρίᾳ T, τῶν ὀφθαλμῶν 

1 τὸ δὲ — ἀμερές (2) om. ἃ 3 τὶ correxi: τί Aa 11 ἀποδοίη a 15 ἢ] 9 A 

18 ἐνδιδομένης ἃ 26 ὡς δείξει] T' 4 29 οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 35 post συ- 

νεργὸν add. εἴη Α' 98 ἡ om. ἃ 
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συστροφή. ὅσα δὴ οὖν συνῆχται ἄτοπα τῷ μέγεϑός τι αὐτὸν λέγοντι τὸν 12r 
γοῦν, τὰ αὐτὰ ἕψεται xal τοῖς ὡς ὀργάνῳ τῷ σώματι ἐν τῇ τῶν χωριστῶν 10 
εἰδῶν νοήσει χρῇσϑαι ὑποτιϑεμένοις τὸν νοῦν. 6 δὲ ᾿Αριστοτέλης τοὺς τὸν 
γοῦν μέγεϑος λέγοντας διελέγξας πιστοῦται ἐφεξῆς τοιαύτην εἶναι τὴν τοῦ 

5 Τιμαίου κατὰ τὸ φαινόμενον ὑπόϑεσιν, γράφων" 

Ρ. 401119 ᾿Αναγχκαῖον δὲ τὸν νοῦν εἶναι τὸν χύχλον τοῦτον. 

Καὶ οὔτε ὡς ἐντελέχειαν αὐτοῦ οὔτε ὡς ὀργάνῳ χρώμενον οὔτε ἔτι 16 
μᾶλλον ὡς πάντῃ χωριστόν, εἴγε xav' αὐτὸν T, τοῦ χύχλου περιφορά ἐστιν 
ἢ νόησις, οὐ παντὸς δηλαδὴ ἀλλὰ τούτου, ὅν φησι σχισϑέντα xal χατα- 

10 χαμφϑέντα περιάγεσϑαι. πόϑεν οὖν συλλογίζεται τὸν χύχλον τοῦτον νοῦν 
εἶναι; ἐπειδὴ ὧν at ἐνέργειαι at αὐταί, τούτων καὶ ai οὐσίαι. λέγεται δὲ 
καὶ ἢ τοῦ χύχλου περιφορὰ νόησις" ἀλλὰ xoi ἣ τοῦ νοῦ ἐνέργεια νόησις ὧμο- 90 
λογημένως. ὧν δὲ μία f; ἐνέργεια, καὶ αὐτὰ τὰ αὐτά" νοῦς ἄρα xal ὅδε 
ς , * , , [rd A Ld QN ^ , Li , 

ὃ χύχλος τὰ αὐτά. ὅπως δὲ ἐνδειχτιχῶς διὰ τῶν μαϑημάτων ταῦτα γέ- 

15 γραφεν ὃ Τίμαιος, ἤδη ἣμῖν διήρϑρωται. 

Ρ. 401129 Αἰεὶ δὲ δὴ τί νοήσει; δεῖ qdp. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἀΐδιος ἣ περιφορά, ἀΐδιος ἔσται xol νόησις ἣ αὐτὴ 29 
οὖσα τῇ περιφορᾷ, xal οὕτως ἀΐδιος ὡς xol T, περιφορά. αὕτη δὲ οὐ 80 
χαϑ᾽ ἕνα ἑστῶσα ὅρον ἀίδιος, ἀλλ᾽ ἐν μεταβολῇ οὐ τῇ καϑ' ὅρους ἀλλὰ 

20 τῇ χατὰ συνέχειαν γινομένη, xol οὔτε ἐν στάσει οὔτε πέρατι ποτέ. τοιαύτη 
δὲ οὖσα ἣ νόησις ἀεὶ ἑνός τινος ἔσται, ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀπ᾽ ἄλλου εἰς ἄλλο 
μεταβάσει στάσει τῇ ἐν τῷ πρότερον νενοηχέναι διαλαμβάνεσϑαι ἀνάγκη" 
οὗ διαλαμβάνεται δὲ ἣ περιφορὰ στάσει. ἔσται οὖν xal τοῦ αὐτοῦ ἀεὶ 
νόησις, xal οὐχ ἐν στάσει ἀλλ᾽ ἐν τῷ γίνεσϑαι, ὡς ἀεὶ τὸ αὐτὸ διεξιοῦσα 

95 χαὶ οὐχ εἰς πέρας ἐλϑοῦσα. ἐρωτᾷ οὖν, τί ἀεὶ νοήσει (ὅτι γὰρ ἀεί, συν- 35 
τόμως ὑπέμνησεν διὰ τοῦ ἀΐδιον εἶναι τὴν περιφοράν)" οὔτε γὰρ πραχτὸν 
εἶναι τὸ νοούμενον οὔτε ϑεωρητόν, ἐπειδὴ ἑχατέρα T, πραχτιχὴ χαὶ ἣ ϑεω- 

ρητιχὴ νόησις πεπερασμένη, ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ τέλους τῶν πραχτῶν ἀρχομένη 
xal λήγουσα εἰς τὴν τῆς πράξεως ἀρχήν, T, δὲ ὁριστικῶς μὲν ἐνεργοῦσα 

80 εὐθὺς χαὶ χαϑ’ ἕνα ἱσταμένη ὅρον ἐν τῇ τοῦ ὅλου συλλήψει, ἀποδειχτιχῶς 
δὲ ἀρχομένη τε ἀπὸ τῶν προτάσεων χαὶ εἰς τὸ συμπέρασμα λήγουσα χαὶ 
διὰ τοῦτο τέλος ἔχουσα τὸν συλλογισμὸν χαὶ τὸ συμπέρασμα" τοῦτο μὲν 40 

ὡς εἰς αὐτὸ λήγουσα, τὸν δὲ συλλογισμὸν ὡς μετὰ τοῦ συμπεράσματος χαὶ 

τὰς προτάσεις συναιροῦσα. δέδειχται γὰρ ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς, ὡς οὔτε 
35 ἐπὶ τὰς ἀρχὰς οὔτε ἐπὶ τὰ τέλη ἄπειρος f| πρόοδος, xal ὡς τῶν ἄχρων 

ὡρισμένων xal τὰ μέσα πεπέρασται. νῦν δὲ xal ἐνδιδοὺς ἐξ ὑποθέσεως μὴ 

4 τοιαύτην] τὴν αὐτὴν ἃ 12 ὁμολογουμένως ἃ 16 τί interpr. Simplicius: «t Àa 

11 γὰρ om. A 19 ἑστῶτα A 20 ἐν πέρατι ἃ 34 ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς] Anal. 
post. À 19—21 
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"Ὁ ΄ ΄ σ 3 πεπεράνϑαι, διάφορον ὅμως τὴν τοιαύτην ἀπειρίαν τῆς κατὰ περιφορὰν Ó2r 
y e - ΄ ΄ ΄ e ὑπέμνησεν, εἴγε αὕτη μὲν τῷ ἐπανακάμπτειν, ἐχείνη δὲ ἐπ’ εὐϑείας. ὁμοίως 45 

δὲ καὶ jj διαιρετικὴ xal ἀναλυτιχὴ ϑεωρία ὡρισμένη δειχϑήσεται. 

p.401331 Ἔτι δὲ εἰ $ αὐτὴ περιφορὰ πολλάχις, δεήσει πολλάχις 
E yosiy τὸ αὐτό. 

SEN 

"Asl μὲν τὸ αὐτὸ 6 χρείττων ἡμῶ ὧν νοεῖ νοῦς, ἀλλ᾽ οὐ πολλάχις τὸ 
» X ^ - αὐτό- οὐδὲ γὰρ αὖϑις xol αὖϑις, οὐδὲ ὅλως χατὰ παράτασιν οὐδὲ νῦν 

εἶτα νῦν, ἀλλὰ xaü' ἕν ἑστὼς νῦν τὸ πᾶσαν τὴν χρονιχὴν ὑπο ἀυερῶς 50 
5 

συνειληφός, ὥστε οὐ πολλάχις τὸ αὐτὸ ἀλλ᾽ ἅπαξ χατὰ τὸ αἰώνιον ἅπαξ. 

10 $ δὲ ἡμετέρα τ [Gong οὖσα οὐχ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ 

μέτεισιν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἕτέ Spon εἰς τον χαὶ διὰ μέσων πάλιν εἰς τὸ αὐτό. 
εἰ δὲ f περιφορὰ εἴη νόησις, xol πολλάχις ἀλλ᾽ οὐκ αἰωνία ἔσται ἢ νόησις 
xal ἐξ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν οὐ διὰ μέσων ἑτέρων μεταβαίνουσα. xal οὐδὲν 
ἴσως ἄτοπον εἶναι τὸ αὐτὸ νῦν | καὶ νῦν ἐν παρατάσει ὃν χρόνου, meme-12v 

15 ρασμένου μὲν ἐπὶ τῶν γενητῶν, ἀπείρου δὲ ἐπὶ τῶν το —— οὐχ 
αἰώνιον τῶν φυσιχῶν τὸ εἶναι, ἵνα ἐν ἑνὶ μένῃ νῦν. διὰ τί οὖν μὴ καὶ $ 
τῶν ϑείων ψυχῶν νόησις οὕτω μία, ὡς ἀεὶ μὲν πάντων χαὶ ἀμετάβατος, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὡς αἰώνιος ἐν ἑνὶ μένουσα νῦν 

Y 
t 

2 
e 

20 μένουσα συνέχειαν; xal ταύτῃ ὑφεῖται τοῦ ὑπὲρ ψυχὴν νοῦ, ὡς xal χατὰ 5 
τὴν πρὸς τὰ νοητὰ συναφήν᾽ T, μὲν γὰρ χαϑ᾽ ἕνωσιν ἀμέριστον, ἣ δὲ κατὰ 
οἷον ἐπαφήν᾽ xal ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου μὲν τοῦ πλήϑους τῶν νοήσεων εἰδητικῶς 
μόνον διαχρινομένου, διὰ ὃὲ τὴν ἀμέριστον συναίρεσιν xal ἑχάστης ὅπερ ai 
ἄλλαι οὔσης καὶ διὰ τοῦτο παντελοῦς, ἐπὶ δὲ τῶν ϑείων ψυχῶν xal τῆς 

95 πρὸς ἀλλήλας τῶν γνώσεων συναιρέσεως χαὶ τῇ is τῶν γνωστῶν πρὸς ἑαυτὰ 
οὗ χαϑαρῶς οὔσης ἀμερίστου ὠδινούσης ἤδη τὸν μερισμόν. εἰ οὖν νῦν 10 
xol νῦν ἣ αὐτή, διὰ τί ἄτοπον τὸ πολλάχις νοεῖν τὸ αὐτό: διότι, φήσω, 
οὗ μόνον ὑπόχειται τὸ αὐτὸ ἀλλὰ μετ E εἴπερ $ περιφορὰ ἢ 

Y - 

νόησις. οὐχ ἔστιν οὖν ἅμα ὅλη, ἀλλ᾽ οἵα ἣ παρ᾽ uiv οὔπω γνοῦσι τὸ 
- (à , 

30 ὅλον, προχόπτουσι δὲ ἐπ’ αὐτὸ τ ui uum μὲν γνῶναι τὴν οὐσίαν, εἶτα 

τὸ ἔμψυχον χαὶ ἑξῆς τὸ αἰσϑητιχὸν χαὶ οὕτω τὸ ὅλον ζῷον. ἄτοπον δὲ 
τὸ οὕτω πάλιν χαὶ πάλιν. οὐδὲν γὰρ τούτου δεῖται T, ἅπαξ τελεωϑεῖσα 
(οὔπω λέγω ὡς χαὶ equus δεήσεται, ὅπου γε οὐδὲ ed ἐπὶ τῶν ϑείων 15 
ψυχῶν (ἐναργέστερον Tàp ἐπ᾽ ἐχείνωνλ, ἢ ἦρε μή σει (τέ) τινι καὶ ἐπιστάσει 

35 μᾶλλον ἣ χινήσει ἣ νόησις ἔοιχεν, εἴγε xal ἐπὶ sut ἐξ ἄλλων ἄλλα 
συμπεραινομένοις, ὅπερ 6 συλλογισμός, τὸ στάσιμον μᾶλλον ἐμφαίνεται T, ἣ 
χίνησις διὰ τὴν xa ὅρους ἀεὶ βάσιν. οὐ γὰρ ἐν τῇ μεταβάσει, ἀλλ᾽ ἐν 
τῇ χαϑ’ ἕκαστον ὅρον στάσει ἀεὶ ἣ νόησις. 

ὃ αὕτη scripsi: αὐτὴ Aa 4 δὲ om. ἃ 12 ἦν Α 89. ante οὔπω add. xal a 
94 τε post ἠρεμήσει addidi 
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6. 8 χινοῖτο ἂν ἃ 10 τῇ — ψυχῇ correxi: 7, — ψυχὴ Aa 12 post χινεῖται add. 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA I ὃ [Arist. p. 407334. 01. 2 

ἈΝ ^ p.407234 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ μαχάριόν γε τὸ μὴ paOtov ἀλλὰ βίαιον. 12v 

Ἐναργὴς ἑχατέρα τῶν πρότασεων. xal γὰρ ἐν τῷ χατὰ φύσιν ἣ ῥα- 90 ργὴς ἑκατέρα τῶν πρότασε γὰρ ἐν τῷ φύσιν 1j ja- 3 
στώνη xal ἐν τῷ ῥάστῳ ἣ μαχαριότης. διὸ xoi ἐν τῷ χατὰ φύσιν ἀλλ᾽ 
οὐχ ἐν τῷ βιαίῳ: ἀφϑαρσία γὰρ f μαχαριότης, τὸ δὲ μὴ φϑείρεσϑ ὶ SMS Ὁ κυ eed Ip thy pochino eg Uf] puepeou τον 
τοῖς φϑαρτοῖς, ἕως dy χατὰ φύσιν ἔχῃ. ἀεὶ οὖν χατὰ φύσιν τὸ ἄφϑαρτον. 
προείληπται δὲ τοῦτο διὰ τὸ εὐθὺς ἐπιφερόμενον. 

p.407»1 Εἰ δ᾽ ἔστιν ἣ χίνησις αὐτῆς μὴ οὐσία, παρὰ φύσιν dv 
χινοῖτο. 

Βίαιον γὰρ τὸ παρὰ φύσιν, τὸ δὲ βίαιον οὐ μαχάριον. ὅτι δὲ οὐ χατὰ 
φύσιν τῇ τοῦ οὐρανοῦ ψυχῇ ὑπάρχει χίνησις. πρότερον μὲν χατὰ χοινὸν 
λόγον ἐπιδέδειχεν ἐπὶ πάσης ψυχῆς, ὕστερον δὲ xol ἐπ’ αὐτῆς ἰδίως. εἰ 
ἄρα χινεῖται, παρὰ φύσιν χινεῖται. τοῦτο μὲν οὖν δῆλον. ἀλλὰ διὰ τί, εἰ 
μὴ οὐσία αὐτῆς ἣ κίνησις, ἔφη, παρὰ φύσιν ἂν χινοῖτο; οὐδὲ γὰρ τοῦ 
οὐρανοῦ οὐσία ἣ κίνησις, xal ὅμως οὐ παρὰ φύσιν χινεῖται. ἢ διότι, ὡς 
ἐν τῷ τρίτῳ ἐρεῖ, ὃ νοῦς τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, οὐχ 6 τῶν ψυχῶν 

/ , 28 NCC - A νυ ΄ 6 πᾶσ ^ ἔξ (λ 

χρείττων μόνος, ἀλλὰ xai ἢ ἡμετέρα ψυχή, ὅταν πᾶσαν τὴν ἔξω συστείλασα 80 
^ M m M 5 , € T, M CN “Ὁ ^ ^ 

προβολὴν χωριστῶς ζῇ xoi ἀμερίστως ὡς οἷόν τε, xol διὰ τοῦτο xal τὴν 
ἐνέργειαν εἰς τὴν οὐσίαν συναιροῦσα. πολλῷ δὲ μειζόνως χαὶ οὐ ποτὲ ἀλλὰ 
SDN € , “Ὁ b Ad — b] , » 2 , Ἃ 5 , ν ἀεὶ ἢ ϑεία τοῦ παντὸς ψυχὴ τῇ οὐσίᾳ ἔσται ἐνέργεια. χἂν εἰ χίνησις ἦν 
αὐτῆς ἣ ἐνέργεια, οὐσία ἂν Ty αὐτῆς 1| χίνησις. εἰ οὖν μὴ τοῦτο, 7| οὐ 
χινήσεται ἢ παρὰ φύσιν χινήσεται. 

p. 40752 Ἐπίπονον δὲ xal τὸ μεμῖχϑαι τῷ σώματι μὴ δυνάμενον 
ἀπολυϑῆναι. 

Διὰ τῶν προειρημένων ὅτι μὴ σῶμα μηδὲ μέγεϑος ὅλως τὸ νοερὸν 

τῆς ψυχῆς, τουτέστι τὴν λογιχὴν ἐπιδείξας ζωὴν πᾶσαν (ἁρμόζει γὰρ καὶ 
τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ δευτέρως τὰ ἐπὶ τῆς τοῦ παντὸς πρώτως δειχνύμενα), 
γῦν ὅτι xal χωριστὴ σωμάτων φύσει T| λογικὴ πᾶσα ψυχὴ ὑπομιμνήσχει, 
ἐπὶ τῆς τοῦ παντὸς προηγουμένως τὸν λόγον ποιούμενος, διὰ τὸ χαὶ ἐπι- 
τείνεσϑαι ἐπ᾽ ἐχείνης τὰ ἄτοπα. πῶς οὖν τὸ χωριστὸν τῆς λογικῆς, ἣν 
γοῦν χαλεῖ, δείχνυσιν; ὅτι βέλτιον αὐτῇ μηδὲ μετὰ σώματος εἶναι, οὐ μόνον 
ὡς ὑπὸ Πλάτωνος δμολογούμενον, ἀλλ᾽ ὡς xol τοῖς πολλοῖς δοχοῦν, εἴγε 
χρείττων 7, ϑεωρητιχὴ φιλοσοφία τῆς πραχτιχῇς, χαὶ τῆς ϑεωρητιχῇς T περὶ 
τὰ χωριστὰ τῆς φυσιχῆς, xal f μηδὲν σώματι χρωμένη τῆς χρωμένης, 
χαὶ τῆς ἔξω φερομένης ἣ εἰς αὑτὴν συμπτυσσομένη. ἀλλ᾽ οὔτι γε τῇ 
ἀχωρίστῳ σωμάτων τοῦτο βέλτιον: τὸ γὰρ οἰχεῖον ἀγαϑὸν ἑχάστῳ βέλτιον. 
τῇ οὖν ἀχωρίστῳ σωμάτων ζωῇ τὸ μετὰ σώματος βέλτιον, xol εἰ τὸ μὴ 45 

λέγων ἃ 15 ἐν τῷ τρίτῳ] Γ 5 3l ὡς om. a 
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eo 

iJ α 
- E 9 re A Ls - E 4 AN a τῇ L4 — deua ig υἷξιν ἐπ τ ἅτε οὐ προηγουμένως οὖσα χατὰ φύσιν τῇ χωριστῇ ψυχῇ 

. ΄ Lu T ac 4 ς ἐπίπονος" οὐ γὰρ ὡς χωριστῦ αὐτῇ ὑπάρχει, ἀλλ᾽ ὡς ἀφισταμένῃ πως 
ς x 

puneiie ἐπίπονος ὃὲ ἢ τοῦ οἰχείου ἔχστασις. διὸ xal οὐχ αἱρετὴ προηγου- 
-Ὁ- e » Re Jem P! A μένως, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τῶν ἡμετέρων ἀνεχτὴ διὰ τὸ δύνασϑαι ἀπολύεσϑαι" 

΄ b M- ^ - - » 

πρόσχαιρος γὰρ ἣ uitis ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ παντὸς εἴη ἄν xal φευχτὴ οὐδέ 
ποτε ἀπολυϑῆναι δυναμένης. ἐπιτεταμένον οὖν τὸ ἐπίπονον ἐπὶ τῆς τοῦ 

M ' 5 ὦ 2 - Y CON Ὁ. - - - * ΄ 

παντὸς διὰ τὸ ἀΐδιον. δι᾿ ὧν ἔοιχε τῷ βήματι τῷ Πλατωνιχῷ ἐφιστάνειν. 
m ^B M € , € e Me - 

τῇ cS xai συμπλοχῇ. δόξειε γὰρ dy νεῦσιν xal ῥοπὴν πρὸς σῶμα xal 
e L4 P ^W » Nie em 32 pA! A ^ 5 

ὡς ὀργάνῳ χρῆσιν xdxsívo ἀποδιδόναι, χαὶ ταύτῃ ἀεὶ τὸ βέλτιον xoi ἀγαϑὸν 
- ^M ^ iJ M e, 

ἐν τ τι χωρισμῷ. ES οὖν οὕτω μηδὲ τὰ Πλατωνιχὰ νοῶμεν ῥήματα, μη- 
v 

Ἴματα οὕτως ἔχειν νομίσωμεν, νεύσει ἢ ῥοπῇ τῇ! - δὲ ἔτι μᾶλλον τὰ mpá n 
bi - ^ ε ΄ - 

πρὸς σῶμα ἣ ὡς χρωμένην αὐτῷ μεμιγμένην ἀχούοντες, ἀλλ᾽ ὡς τῷ 
μένειν ἐν αὑτῇ εἰς 
3 Ld 5 [4 e , M 

ἐξῃρημένως τε αὐτὸ χινοῦσαν xal ὡς ὀρεχτὸν προϊσταμένην, ἵνα xol τῆς 

Ic χωριστῆς ζωῆς τὸ παράδειγμα ἔχω 

τὸ ἀεὶ χαὶ πρώτως. 

5 M e M ξαυτὴν ἐπιστρέφουσαν xai τὸ σῶμα ἑαυτῆς ποιουμένην, 

“- x M ^ , 

Sy, τῆς ποτὲ XQt ὀξυτέρω ν᾽ 

M p.407»5 Αδηλος δὲ xal τοῦ χύχλῳ φέρεσϑαι τὸν οὐρανὸν ἣ αἰτία. 

Ἐλεγχϑείσης τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως τῆς ὅτι τῷ χύχλῳ χινεῖσϑαι ἣ 
ψυχῇ αἰτία τῆς τοῦ οὐρανοῦ quo en, ἄδηλος λοιπὸν γίνεται ἣ αἰτία. 
οὔτε γὰρ ἣ τῆς ψυχῆς οὐσία αἰτία τοῦ χύχλῳ φέρεσϑαι, ὡς oi 
χίνησιν τὴν οὐσίαν οἰόμενοι xal xav οὐσίαν χυχλοφορεῖσϑαι βουλόμενοι χαὶ 
οὕτω χινεῖν᾽ μήτε γὰρ χύχλῳ μήτε χινεῖσϑαι ὅλως τὴν ψυχήν. τῷ οὖν 
χινεῖσϑαι οὐχ ἔσται αἰτία: οὐ γὰρ χαϑ᾽ αὑτὴν ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς 
χινεῖται, οὐχὶ τοῦ σώματος αἰτίου ὄντος T, τῆς ξαυτοῦ xa αὑτὴν χινήσεως 

ἢ τῆς ψυχῆς κατὰ συμβεβηχός. 

p.40758 ᾿Αλλ᾽ ἣ ψυχὴ μᾶλλον ἐχείνῳ. 

Τῷ σώματι δηλαδή. τὸ δὲ μᾶλλον πρόσχειται, διότι εἰ καὶ d φύσις 
, 

Π 
- - ) 

i quy," χυριώτερον γὰρ τὸ χινοῦν τῆς xa ἀρχὴ κινήσεως, ἀλλὰ μᾶλλον f, 
- 5 - LL P» [4 ee e * 5 Ü e D οὐ" ὡς 

ὃ χινεῖται ἀρχῆς. οὕτω δὲ T, φύσις ἀρχὴ ὡς τὸ χαῦ ὁ, ἀλλ οὐχ ὡς 

T 

a 

- o e δ I: za 

τὸ ὑφ᾽ ob. μήποτε δὲ xdxsivo, ὃ xal τῷ Ἰαμβλίχῳ δοχεῖ, ἐνδείχνυται τὸ 
΄ - ε *, PE , , 

οὐράνιον σῶμα xol χαϑ’ αὑτὸ ζῆν. οὐχ ἐπιχτήτως ὡς τὰ ἡμέτερα, ἀλλ 
* MI Ἁ M 35-3. X e 

ὡς συνουσιωμένην ἔχον τὴν ζωὴν xai ζωὴν χινητικήν, ὡς xat ἀφ΄ ἑαυτοῦ 

πρὸς χίνησιν ἐγείρεσϑαι. ἀλλὰ χυριώτερον ὑπὸ τῆς ψυχῆς. διὸ μᾶλλον T 

ψυχὴ τῷ σώ ἰτία ἢ αὐτὸ ἑαυτῷ ot δ᾽ ἄν ἔνδειξιν ἣ τοῦ μᾶλλον ψυχὴ τῷ σώματι αἰτία ἢ αὐτὸ ἑαυτῷ. ἔχοι δ᾽ ἂν ἔνδειξιν ἢ τοῦ μᾶλλ 

προσϑήχη ὡς ue ἄλλων ἔτι χυριωτέρων αἰτίων ὄντων τῆς χινήσεως. 
- 4 ? y. ES. M PN € Ἀ P 

μᾶλλον μὲν γὰρ $ ψυχὴ T, τὸ σῶμα ἑαυτῷ, ἀλλ᾽ ἔτι πρότερος ὁ ὑπὸ τῆς 

8 τῷ Eee τῷ Πλατωνιχῷ] cf. Tim. 9 p. 96E 12 νομίσομεν ἃ 18 τὸ σῶμα 

14 ἐν αὑτῇ correxi: ἐν αὐτῇ Aa 15 ὀρεχτοῦ ἃ 28 εἰ καὶ om. A 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anim. 4 

49 

, ΄ ΄ ΄ E Ξ σώματος βέλτιον, χωριστή ἐστι σωμάτων. ἢ οὖν μετὰ σώματος ζωή. 12v 

D 

10 

a 
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A DA “Ὁ , 'N , N , NIA , ΄ , , 

τὴν αἰτίαν τοῦ χύχλῳ τὸν οὐρανὸν φέρεσϑαι. διότι ἐλήλεγχται ute χύχλῳ 

μήτε ὅλως χινουμένη fj ψυχή; ἣ γὰρ σωματοειδὴς xol φυσικὴ ἐπ᾽ αὐτῆς 

5 ἐλήλεγχται χίνησις, ἣν οὐδὲ ὃ [Πλάτων ἀξιοῖ ἀχούειν ἐπὶ τῆς ψυχῆς. ὡς 
εἴγε χατὰ τὸν Πλάτωνος σχοπὸν ἀχούοιμεν τῆς ψυχιχῆς χινήσεως, ζωῆς 
οὔσης ὑποβάσης μὲν ἀπὸ νοῦ xal τὸν ἀμέριστον χαλασάσης ὅρον, οὔπω 5ὅ 
δὲ μεριζομένης οὐδὲ ἀφισταμένης ἑαυτῆς, ἀλλ᾽ εἰς ἑαυτὴν δευτέρως ἐστραμ- 

, Ce 9 », - AN m , - bl 

μένης, ὃ δὴ ἐχεῖνος διὰ τῆς χυχλοφορίας μαϑηματιχῶς ἡνίττετο, ἐναργὴς 
10 $ αἰτία τῆς τοῦ οὐρανοῦ χυχλοφορίας. προσεχὴς γὰρ αἰτία συνεχοῦς μὲν 

[2 

V 

xal μεριστῆς οὔσης τῆς οὐρανίας χινήσεως, ἀεὶ δὲ ἐν τέλει xal ἀπὸ τοῦ 
5 - δὺς b Sy PEEN, M SN - SES / € - /, F Ὰ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ xol ἀεὶ τῆς αὐτῆς γινομένης ἢ προειρημένη ζωή, διὰ 

“ο 5 , - ΄ 
μὲν τὴν ix τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν ἐνεργοῦσα τὸν μερισμὸν ἀλλ᾽ οὐ πά- 

^ X iJ * C ΣΤ 2 ^ y o , 2 C σχουσα, διὰ δὲ τὴν πρὸς αὑτὴν ἐπιστροφὴν μένουσα δευτέρως ἐν αὑτῇ; 90 
15 συνεχῇ ἀεὶ χαὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ αὐτὸ χαὶ ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἀποτελοῦσα 

χίνησιν. ἀλλ᾽ ὃ πολλάχις φαμέν, χατὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήϑειαν τῶν 
ὀνομάτων ἀχούων xol ἐλέγχει xal ἄδηλον εἶναι τὴν αἰτίαν κατὰ ταύτην λέγει. 

7 p.407»9 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδ᾽ ὅτι βέλτιον λέγει. 

Παντὶ τῷ προηγουμένως xol xa0' αὑτὸ ὄντι xoi τὸ ἀγαϑὸν συνυφί- 35 
v δὶ Ἃ Pl N σ 5 » 2 , 20 σταται. στέρησις γὰρ ὃν τὸ χαχὸν ὥσπερ οὐχ ὄν ἐστι προηγουμένως; 

m 9$ ̂ N P] , Χ σ 2 DA, [rd M 3) , 2) e M οὕτως οὐδὲ ἀγαϑόν, xol ὥσπερ αὖ ἔστιν, οὕτω xol ἀγαϑόν ἐστι τῷ ἴχνει 
τινὶ παρυφίστασϑαι τοῦ ἀγαϑοῦ. χαλῶς οὖν ἀξιοῖ τὸν τῶν ὄντων ϑεωρητιχὸν 

M Y 5 ' v c , 4 2 x 5 Y ' YN , xal τὸ ἀγαϑὸν τὸ ἑχάστοις σύμμετρον ἐπισχοπεῖν, ἀλλὰ xal τὸν ϑατέρου 
ἔλεγχον ἀπὸ τοῦ λοιποῦ ποιεῖσϑαι. εἰ τοίνυν μὴ ἣ χίνησις προσήχει τῇ 

25 ψυχῇ, οὐδὲ τὸ τῇ χινήσει σύμμετρον ἀγαϑὸν αὐτῇ ἁρμόσει, xol ὃ τὸ 
πρόσφορον τῇ ψυχῇ ἑωραχὼς ἀγαϑὸν ἔγνω dy xol αὐτὴν ἐξῃρημένην τῆς 40 

F, , 5 m 5 [d M Ἁ Ἃ L4 m , ^ τοιαύτης χινήσεως. ὀρϑῶς δὲ ἀξιοῖ xol τὸν ϑεὸν μάλιστα τοῦ ἀγαϑοῦ 
» 09 M » “ , c SY Y , “Ὁ à , , αἰτιᾶσϑαι xol πρὸς τοῦτο βλέπειν, ὅτι xal ἄριστον ἐν πᾶσι xà ἀγαϑόν. 

χαλῶς δὲ χἀχεῖνο μαρτυρεῖ Πλάτωνι ὡς οὐ λέγοντι τὸ βέλτιον τῆς χινήσεως 
80 ἐπὶ τῆς ψυχῆς, ἧς αὐτὸς ἀκούει. ἧς γὰρ 6 Πλάτων xai τὸ εἶδος δρίζει 

χαὶ τὴν τελειότητα, οὐσίαν τε αὐτῇ ἀπονέμων τὴν μεταξὺ τῆς τε ἄμε- 
ρίστου xol τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας xal ταύτην ὁλικήν, xal 
δῆλον ὡς xol ἁπλότητα τῆς τοιαύτης συνεχτιχὴν xal σωστιχὴν οὐσίας, ἐν 45 

Xj αὐτῇ τὸ ἀγαϑὸν xai τὸ βέλτιον. 

35 p.407»12 Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν $ τοιαύτη σχέψις ἑτέρων λόγων. 

Οὐχ ἣ περὶ χινήσεως, ἵνα εἰς τὴν φυσικὴν ἡμᾶς ἀναπέμπῃ ἀκρόασιν, 
ὡς τῷ τε ᾿Αλεξάνδρῳ xal τῷ [Πλουτάρχῳ δοχεῖ. οὐδὲ γὰρ περὶ χινήσεως a pq t 

ὃ. 5 ἐλήλεχται Aa  ápspícxoo a 14 αὑτὴν correxi: αὐτὴν Aa μένουσα seripsi : 

μένουσαν Aa αὐτῇ ἃ 18 λέγεται ἃ 33 οὐσίαν ἃ 
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e - * - 

ἦν προηγουμένως ὃ λόγος, ἀλλ᾽ εἰ ἢ ψυχὴ χινεῖται xoi εἰ τοῦτο αὐτῇ lg: 

τ 

ὃ 

βέλτιον, καὶ ὅτι χρὴ τὸν ϑεὸν ἀγαϑὸν ποιεῖν. τὴν οὖν περὶ τὸ 
- ' ἀγαϑὸν σχέψιν ὕπερτ i gay λόγων οἰχειοτέραν τῶν Μετὰ τὰ so 

φυσιχά, ἐν οἷς xol τὸ ἀγαϑὸν ὅτι ἐν ἁπλότητι ἀπὸ τοῦ πρώτως ἀγαϑοῦ 
5 παραδέδοται. 

p.407»13 Ἐχεῖνο δὲ ἄτοπον 

τοῖς πλείστοις τῶν περὶ ψυχῆς. 

(0 M - [4 ΄ ^ 
Ὅτι μὴ σῶμα ἣ ψυχὴ συμπερανάμενος διὰ τὸ σώματος μὲν εἶναι οἷ- 13v 

, , ^ - 

χείαν ἐνέργειαν τὴν χίνησιν, τὴν ὃὲ ψυχὴν μὴ χινεῖσϑαι, ἀξιοῖ ὅπως τέ ἐστιν 5 

« 10 ἐν σώματι ἐπισχοπεῖν, χαὶ οὐ μόνον αὐτήν. ἀλλὰ xol τὸ ὑποχείμενον αὐτῇ 
σῶμα, ὁποῖον εἶναι χρή" ὅτι γὰρ συνῆπται σώματι ἐναργές. τίνι οὖν xol 

- Υ » A, o 3 [4 ΄ 

πῶς ἔχοντι; οὐ γὰρ ἅπαντι. εἶτα λαβὼν ὡς φανερὸν ποιεῖν μὲν τὴν ψυχήν, 

πάσχειν OE τὸ σῶμα. χαὶ τὴν μὲν χινεῖν τὸ δὲ χινεῖσϑαι, εἰχότως xal τὴν 
- ΄ , 

μὲν εἶναι βούλεται τὸ χρώμενον, τὸ δὲ τὸ ὄργανον, xol οὐ τὸ τυχὸν εἶναι 
Χ ὦ EN ERN MJ QUAL 2 ERU EN EE WEISE —-— s d 

15 ὄργανον τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ τὸ πρὸς ζωὴν δηλαδὴ ἐπιτήδειον χαὶ διάφορον πρὸς 10 
΄ 5» - , 

τὰς διαφόρους ζωάς. οὐ γὰρ τὰ τυχόντα ὑπὸ τῶν τυχόντων πάσχει. 

p. 401520 Οἱ δὲ μόνον ἐπιχειροῦσι λέγειν ὁποῖόν τι $ ψυχή. 

ἢ δὲ πρὸς τούτῳ xal γνωστιχῶς, T, δὲ xal κατὰ τόπον χα 

20 xal λογικῶς. περὶ δὲ τοῦ δεξομένου σώματος 000 
ρίζουσιν" οὐ γὰρ διαχρίνουσι τὰ πρὸς διαφόρους ζωὰς ἐπιτήδεια ὄργανα. 

M 

L 

Y ^ x 

εν τεῖε προσόιο- τὸ 

Ρ. 401021 Ὥσπερ ἐνδεχόμενον χατὰ τοὺς Πυϑαγοριχοὺς μύϑους 
τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὸ τυχὸν ἐνδύεσϑαι σῶμα. 

Ὀρϑῶς εἰδώς τε καὶ λέγων, ὅτι ὡς μυϑικῷ χρώμενοι παραπετάσματι 20 
* 95 τὴν λογιχὴν εἰς ἄλογα ἔφασχον εἰσχρίνεσϑαι ὀχήματα, τὴν ἐμπαϑῇ xod 

ἀλόγιστον αὐτῆς ἐχτραγῳδοῦντες ζωήν. 

p.407593 Δοχεῖ γὰρ ἕκαστον ἴδιον ἔχειν clóoc xal μορφήν. 

» ^ Koi τὰρ ζῆν ἤδη χρὴ τὸ ζωτικῶς ὑπὸ τῆς ψυχῆς χινηϑησόμενον 58 
σῶμα, xal ζῆν χατὰ τὸ τῆς χινούσης εἶδος δριζόμενον. καὶ τοῦτό ἐστιν, 

80 ὃ ἐν τούτοις ἀξιοῖ, διαχρίνειν τε τὴν ἐν τῷ σώματι ζωὴν ἀπὸ τῆς ψυχῆς 80 

ὡς χατὰ τὸ χρώμενον ἱσταμένης, τῆς ὡς ὄργανον τὸ σῶμα xai ὡς ζωτιχῶς 

χινούμενον εἰδοποιούσης, xal ὁμοίαν τῇ χρωμένῃ ἀεὶ τὴν εἰδοποιὸν τοῦ 

ὀργάνου ὑποτίϑεσϑαι. ὡς γὰρ οὐχ ἂν αὐλοῖς τεχτονιχὴ χρήσαιτο. οὕτως 

ὃ τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά] cf. Metaph. A 10 " post πλείστοις add. τοῖς A 11 ποῖόν 

τι ἃ 24 μυϑιχῶς ἃ 31 res postulat τὴν ὡς ὄργανον --- εἰδοποιοῦσαν 
4" 
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$wV C As M ! ^ ' m A MJ » Ἂν MJ [2 4 TES »» 

οὐδὲ ἢ λογικὴ Ψυχὴ τοῖς χατὰ τὴν ἄλογον ζωὴν χαραχτηριζομένοις ὀργάνοις, 13v 
τὸ 9 , Y - - 

ἐπεὶ xol ἐπεισοδιώδης ἀλλ᾽ οὐχ αὐτοφυὴς ἔσται f χρῆσις. xai pot δοχεῖ 

ρίζειν τὸ ὄργανον, ἀλλ᾽ δμοιότητα ἐχβεβηχυῖαν. τὸ γὰρ ἔμψυχον τῇ ψυχῇ S5 

5 ἐχβεβηχότως ὅμοιον, οὐ χατ᾽ αὐτὴν τὴν χινοῦσαν χαραχτηριζόμενον ψυχήν, 
ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐχεῖϑεν μὲν ὑποβᾶσαν τῷ μὴ χινητιχὴν ἔτι ἀλλὰ τοῦ χι- 
γουμένου εἶναι δριστιχήν. χαϑ᾿ ὁμοιότητα δὲ ὑποβᾶσαν" T, xal τὸ χινού- 
ὕενον τῷ χινοῦντι ὡμοίωται ὡς τοῦτο πεπονθός, ὅπερ ἐνεργεῖ τὸ χινοῦν 
τὴν χίνησιν. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χινούμενον χινοῦντι μόνον ὡμοιῶσϑαι δεῖ, (ἀλλὰν 

M € -φ ἢ €- 7 5 “ ^ -— 5 , ^ εν 

10 xal ὡς τοιῶσδε χινοῦντι, οἷον αἰσϑητιχῶς T, λογικῶς. ἀχολούϑως δὴ οὖν 

τούτοις, ὅτι μηδὲ ἁρμονία τῶν τοῦ σώματος μορίων ἐστὶ δείχνυσι, pce 40 

ὡς ζωτιχῶς χινουμένου χαραχτηριστιχή, μήτε ἔτι μᾶλλον T χινοῦσα. δεῖ 

μὲν γὰρ ἡρμόσϑαι πάντως τὸ δεχτιχὸν τῆς ζωῆς σῶμα, xoi συμφώνως ἣρ- 
μόσϑαι πρὸς τὴν ἐγγινομένην ζωήν, ἵνα ἐπιτήδειον ἢ πρὸς τὴν ταύτης μέ- 

15 ϑεξιν: διαφέρει δὲ πάντως τὸ πρὸς μετοχὴν ἐπιτήδειον τοῦ μετεχομένου, 
xol ὡς ὕλη πρὸς εἶδος ὑπέστρωται xal πρὸς εἶδος τὸ μὲν ὡς πρὸς ὀργάνου 
e , χ xe NE yore - c , - ΄ ΄ 2 δριστιχόν, τὸ OE ὡς πρὸς χρώμενον: οἷον ἣ τοία τῶν ξύλων σύνϑεσις ἐπι- 45 

N Z x Χ N c I ALAS E] οὐ ES XEM d ΄ 59^ τηδεία μὲν πρὸς τὸ σχῆμα τῆς νεώς, οὐχ T, αὐτὴ δὲ τῷ σχήματι οὐδὲ 
M L2 Ld » € - -Ὁ 

ἔτι μᾶλλον τῇ χυβερνητικῇ. οὔτε ἣ σύνϑεσις τοίνυν τῶν σωματιχῶν στοι- 
20 χείων ἢ ἣ τῶν ποιοτήτων χρᾶσις T, ὃ πρὸς ἄλληλα τῶν συντιϑεμένων ἢ 

A λό Ξ Σ ^ e ! τ EX ; 2v ec ὅλ € , - - χιρνωμένων λόγος ἐστὶν ἢ ψυχιχὴ ζωή, ἀλλ᾽ ὡς ὕλη ὑπέστρωται τῇ τοῦ 
5 ΄ e -— ij , ed M m €- (2 c » δ δ ὀργάνου δριστιχῇ. διὰ τί οὖν πιϑανὴ τοῖς πολλοῖς ἢ ἁρμονίαν τὴν ψυχὴν 

τιϑεμένη δόξα; ἐπειδὴ τῇ προσεχεῖ ὕλῃ τελείαν ἀπολαβούσῃ τὴν ἐπιτη- 
δειότητα ἀϑρόως ἐπιγινόμενον τὸ εἶδος ὡς ταὐτὸν ὃν ἐχείνῃ φαντάζεται 60 

δέν τι διαφέρειν δοχεῖ τῆς τῶν ξύλων 
ξ 

σ - b “ - Y 5 25 (οὕτω γοῦν τὸ σχῆμα τῆς νεὼς οὐ 
τοιᾶσδε ἁρμονίας). xol ἐπειδὴ οὐ διαχρίνουσιν οἱ πολλοὶ τὴν ὡς ὀργάνῳ S ἄρὶ 37? Tj p Tj pyovq 

M » 3 -— χρωμένην τῆς τὸ ὄργανον ὡς ὄργανον εἰδοποιούσης ζωῆς" ὅπου γε xal ὃ 
τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐξηγητὴς ᾿Αλέξανδρος τοῦτο πέπονθε xol ἀξιοῖ μὴ ὡς 
ὀργάνῳ χρῆσϑαι τὴν ψυχήν: μὴ γὰρ γίνεσϑαι ἕν τι Ex τοῦ χρωμένου | 

30 xal τοῦ ὀργάνου. ὅϑεν οὐδὲ τὸ χινητικὸν ἄν αὐτῇ δοίη, τοῦ χινουμένου Mr 
ὡς χινουμένου εἶδος αὐτὴν τιϑέμενος χαὶ χατὰ τοῦτο μόνον αὐτὴν ἀχούων 
ἐντελέχειαν σώματος, τοῦ ᾿Αριστοτέλους xai τὸ ὀργανιχοῦ προσϑέντος καὶ 
ὡς αὐτῆς οὔσης τῆς χρωμένης xal χινούσης διαβεβαιουμένου xal διὰ τοῦτο 
τῆς φύσεως ἐξαιροῦντος, ὅτι ἐχείνη μὲν τοῦ χινεῖσϑαι xal πάσχειν ἀρχή, 

35 χινητιχὴ δὲ ἢ Ψυγή ὡς οὖν ἕν τὸ ζῷον & Tc ὃν xal σώματος. εἰ ὅ ἡτιχὴ ὃὲ ἣ ψυχή. πῶς οὐ ὁ ζῷον &x ψυχῆς ὧν x ματος, 
μὴ ἐχ τοῦ χρωμένου xol τοῦ ὀργάνου γίνεται ἕν τι; ἢ οὐχ ἀληϑὲς τοῦτο 
ἁπλῶς, ἀλλά τινος δεῖται διορισμοῦ. ὅταν γὰρ ἣ τοῦ ὀργάνου χαραχτηρι- 
ctu διάϑεσις ἀπεσπασμένη τοῦ χρωμένου ἢ, οὐ γίνεται ἕν, ὡς ἐπὶ τῶν 
τεχνῶν ἔχει: ὅταν δὲ ἐχείνου ἐξάπτηται χαὶ συμφυῶς τῷ χρωμένῳ τὸ 

P] e 

40 ὄργανον συνάπτηται, ἕν ἀποτελεῖταί τι οὐχ ὡς ἐξ ὕλης xal τοῦ ὀργανιχοῦ 

εἴδους (ἤδη γὰρ ὄργανον ὑπόχειται), ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ὀργάνου χαὶ χρωμένου διὰ 10 

9 ἀλλὰ addidi 15 διαφέρει correxi: διαφέρειν Àa 25 διαφέρειν τι ἃ 29 τὴν 

Ψυχήν scripsi: τῇ ψυχῇ Aa 34 ἐξαιροῦντος scripsi: ἐξαιρούσης Aa 
| 

C ""———— A !L|———— — A 9ÀIAEHAMRRRARARRGRARRRRR RR E 
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N PN , 2 SUN e c γος Thhc T 2 οὐσιώδη σύμφυσιν. ἐν xotyd δὲ D uec λόγους τοὺς συμμέτρως 14r 

bc ἐν 
Φαίδωνι, λέγων δὲ xol τοὺς ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ διαλόγῳ τῷ Εὐδήμῳ γρα- 

xai τοῖς πολλοῖς disque qus OG αἰνιττόμενος μὲν ἴσως xol τοὶ 

φέντας ἐλεγχτιχοὺς τῆς ἁρμονίας. 

5 p.407»30 Καὶ γὰρ τὴν ἁρμονίαν χρᾶσίν τινα xal σύνϑεσιν ἐναν- 
τίων εἶναι, xal τὸ σῶμα συγχεῖσϑαι ἐξ ἐναντίων. 

Οὐ μόνον συγχωρῶν ἡρμόσϑαι τὸ σῶμα τῶν ζῴων, ἀλλὰ χαὶ συλλο- 15 
γιζόμενος αὐτό" uc μὲν τὸ ζῶν σῶμα xol χεχρᾶσϑαι συμμέτρως 
ἐξ ἐναντίων ὡς ἐναργὲς λαμβάνων, πᾶν δὲ τὸ ἐξ ἐναντίων συμμέτρως χε- 

10 χραμένον ἣ συγχείμενον ἡρμόσϑαι" xal δῆλον τὸ συναγόμενον. τὸ μὲν οὖν 
ἡμόσϑαι τὸ ζῶν σῶμα ἀληϑές. οὐχέτι δὲ τὸ τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ εἶναι τὴν 
ψυχήν, ὡς αὐτίχα ἐπάγων δείκνυσι. 

p.407»32 Καίτοι γε ἣ μὲν ἁρμονία λόγος τίς ἐστι τῶν μιχϑέντων 90 
ἢ σύνϑεσις. 

15 Τί μὲν οὖν ἣ σύνϑεσις xol τί ὃ λόγος, μιχρὸν ὑποχατελϑὼν αὐτὸς 94 
σαφηνίζει. τοσοῦτον δὲ χαὶ νῦν λαβών, ὅτι σχέσις τις xol fj σύνϑεσις χαὶ 9ὅ 
ὃ λόγος πρὸς ἄλληλα τῶν Breve τὴν ψυχὴν οὐσίαν ἀλλ᾽ οὐ σχέσιν 
δείχνυσι διὰ τοῦ προχειμένου. ἐχ μὲν οὖν τοῦδε τοῦ λόγου οὐ μόνον $ ὡς 
ὀργάνῳ χρωμένη τῷ σώματι ζωὴ ox οὖσα ἁρμονία ὑπέμνησται, ἀλλὰ [γὰρ] 

' 20 xai 7, αὐτοῦ δριστιχὴ τοῦ ὀργάνου. πᾶσα RS p ζωὴ οὐσία, ἐπειδὴ xal τὸ ζῷον, 
(2 (02 -«G QD Kv u$ L4] (02 i c1 

ἘΞ 
[4 T« ToO [ ce € “τὶ -— Ψ 

AC] 

o 

Ue 
͵ 

Ν (5 ^N - 5 , ^ ΄ M 

xal ἐπειδὴ τῶν ἐναντίων δεχτιχή. τὸ 
τηται. αὕτη γὰρ ἣ χινοῦσα, T, οὐ μόνον ἐστὶν οὐσία, ἀλλὰ xol ἀρχιχὴ οὐσία. 

d x us 3 y € , , , , ' 

οὔτε δὲ οὐσία οὔτ᾽ ἔτι μᾶλλον Πρ τ ἣ mro SPINE ἀφείσϑω γὰρ 30 

γῦν ἢ χατὰ τοὺς Τυϑαγορείους, χἂν μαϑηματικὴ ἢ ἁρμονία, οὐσία λεγομένη. 
25 ὁ δὲ ἐχ τῆς ὑγείας xal ὅλως τῶν σωματιχῶν ἀρετῶν τῇ τούτων παρα- 

ϑέσει τὸν ἔλεγχον ποιεῖται τῶν τὴν ψυχὴν οἰομένων ἁρμονίαν εἶναι σωμα- 
΄ » S ^ Mu e res d. $3 ' ^ ^ Yt ! US τικήν. ἔστι μὲν γὰρ οὔτε ἣ ὑγεία ἢ ἰσχὺς ἢ χάλλος ἢ ἃς χοινότερον 

σωματιχὰς χαλεῖ ἀρετὰς σωματιχὰς τελειότητας οὔσας ἁρμονία, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
μὲν ἁρμονίᾳ xal συμμετρίᾳ ἐγγινόμεναι, f μὲν τῶν ποιοτήτων, ἣ δὲ τῶν 35 

80 ὁμοιομερῶν μορίων, ἣ δὲ τῶν ἀνομοιομερῶν: οὐ μὴν αὗται οὖσαι ai συμ- 
μετρίαι, ἀλλ᾽ αἱ ἐπιγινόμεναι τελειότητες. πλὴν ταύταις ἂν δόξεις μᾶλλον 

- - Ἃ - 

προσήχειν ἢ ἁρμονία ἢ τῇ ψυχῇ. ὅτι ὑγεία μὲν xal ἰσχὺς xdv τῶν 
ζώντων ὦσι σωμάτων, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν ψυχὴν, χατὰ δὲ τὸ σωματο- 

, e ^ e 2 , Jj 

ειδὲς xal τὴν ἐχείνου ἐχφαίνονται εὐχρασίαν, T, δὲ ζωὴ xal T ἐσχάτη χατὰ 
86 τὴν ψυχήν. 

-— 

2 ἐν Φαίδωνι] Phaedo cc. 41. 42 p. 91€ sqq. 3 ἐν ---τῷ Εὐδήμῳ] fr. 32 sqq. 
p. 1419» sqq. 9 τινα post σύνϑεσιν ponit a '( συγχωρεῖν ἃ 9. χεχραμμένον Α 

18 διὰ τοῦ προχειμένου] τὸ προκείμενον A 19 γὰρ expunxi 30. 31 αἱ συμμετρίαν 

(sic) οὖσαι a 
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p.40843 Φανερώτατον δ᾽ εἴ τις ἀποδιδόναι πειραϑείη τὰ πάϑη 14: 

χαὶ τὰ ἔργα τῆς ψυχῆς ἁρμονίᾳ τινί. 

Ἔχ τῶν ἐνεργειῶν ἣ ἐπιχείρησις. ὧν γὰρ διάφοροι ai ἐνέργειαι, καὶ 
αὐτὰ διάφορα τὰ πράγματα. ψυχῆς μὲν οὖν ἐνέργειαι αἵ τε παϑητιχαὶ λε- 

5 γόμεναι, ἃς xol πάϑη χαλεῖ, ὅσαι xol τοῦ σώματος χοιναί, ὀργὴ πραότης, 

ἐπιϑυμία ἀποστροφή, αἰσϑήσεις φαντασίαι, xoi αἱ ἀπαϑεῖς, ἃς ἔργα προσα- 45 
γορεύει, οἷαι αἵ τε ϑεωρητιχαὶ ἐπιστῆμαι xol αἵ νοήσεις τῶν χωριστῶν. 

χαλεπὸν μὲν οὖν. μᾶλλον δὲ ἀδύνατον ὁποιᾳοῦν σωματικῇ ἁρμονία τὰς τοι- 

αύτας ἀποδοῦναι ἐνεργείας. τὸ γὰρ ζωτιχὸν ἅπασαι ἐυφαίνουσι xal τὸ χατὰ 

10 τὸ ζῷον χαραχτηρίζεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν σωματιχὴν σύστασιν, χἂν τοῦ 
συνθέτου ὦσιν. ἑτέρα δὲ παρὰ τὰ σώματα οὐσία T, ζωή: ἣ δὲ ἁρμονία 
τῶν μορίων T, τῶν ποιοτήτων τῶν σωματιχῶν σωματοειδής ἐστι διάϑεσις, 

χὸἂν ζώντων ἢ σωμάτων, xoi οὐ ζωή. 50 

p.40825 Ἔτι δὲ εἰ λέγομεν τὴν ἁρμονίαν εἰς δύο ἀποβλέποντες. 

15 Ἡ μὲν ϑέσις αὐτὴ 7, πρὸς ἀλληλά ἐστι τῶν συνεχῶν xol ὑπομενόντων 14v 
μορίων σύνταξις. διὸ οὐδὲ τὰ τοῦ ἀριϑμοῦ μόρια, ὅτι οὐ συνεχῆ, οὐδὲ 
τὰ τοῦ χρόνου διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν, οὐδὲ τὰ τοῦ λόγου δι᾿ ἄμφω. ἣ δὲ 
σύνϑεσις πλειόνων dy εἴη πραγμάτων ϑέσιν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα, μνηδενὸς 
συγγενοῦς μέσου παρεμπίπτοντος. ἁρμονία γὰρ χαὶ σύνϑεσις πλείω τε 
, - v , N ΄ bl » NN o - W Ug 20 ἀπαιτεῖ τὰ χείμενα χαὶ συνάπτει πρὸς ἄλληλα. διὸ ἅπτεσϑαι δεῖ xal dxpt- 6 

ὥς ἅπτεσθαι τὰ χυρίως συγχεῖσϑαι λεγόμενα, ὡς μὴ τῶν συγγενῶν ct ἣ 

SQ. *co 
, s ZUM [ed -^ e , c 5 cC mw , , 

υφοτέροις, ἐὰν ὅμοια, ἢ ὁποτέρῳ, ὅταν dyoj.ostOT, τυγχάνῃ, παρεμπίπτειν 

εταξὺ δύνασϑαι, οἷον εἰ ξύλα ctm, uy ξύλον, εἰ δὲ ξύλον xat λίϑος, μήτε "E 
ξύλ , ( AG a CA SY , * Ded -^ edi] 5 ὃ ΓΝ c ξύλον μήτε λίϑον: ὑγρὸν γάρ τι otov ἀέρα T, ὕδωρ, οὐ ϑαυμαστὸν παρεμ- 

, , ^N e , , e ' ^ , »y b 25 πίπτειν. σύνϑεσις δὲ αὕτη κυριώτατα λέγεται, ὅτι xaxà τὴν ϑέσιν ἔχει τὸ 
σὺν ἀλλήλοις. ἐν γὰρ τῷ χυριώτατα μὲν τῶν μεγεθῶν ἐν τοῖς 
» /, Ὰ , ^ , € , M 5 iJ ec , 

ἔχουσι χίνησιν xal ϑέσιν τὴν σύνϑεσιν αὐτῶν οὐ τὴν ἁρμονίαν 10 
? X m— , , , 5 ΄ », b) ΕΝ, “- 2 , ἐπὶ τῆς συνθέσεως χυριώτατα λέγεσθαι ἀχουστέον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐχόντων 
χίνησιν xai ϑέσιν τὴν σύνϑεσιν χυριώτατα ἔχειν. τὰ δὲ φυσιχὰ δηλῶν με- 

΄ / 5 ^ ^ , y »y iJ ^ * /, Ν 

80 γέϑη. χίνησιν αὐτὰ xal ϑέσιν ἔχειν ἔφη. τὰ γὰρ μαϑηματικὰ ϑέσιν μὲν 
ἔχει, οὐ μὴν χίνησιν. ἐντεῦϑεν δὲ χαὶ τὸν τῶν μεμιγμένων λόγον 
ix τῆς χυρίως εἰρημένης συνθέσεως xol τὴν χατὰ λόγον μῖξίν τε xal 

χρᾶσιν σύνϑεσιν χαλοῦμεν χοινότερον. οὐ γὰρ οἶνος οἴνῳ, ἀλλ᾽ οἶνος μί- 
(vocat ὕδατι, ὡς ἀλλοιοῦσϑαι μὲν ἄμφω ὑπ᾽ ἀλλήλων xai υνηδέτερον μένειν 15 

35 εἰλικρινές, uy, μὴν παντελῶς ἀπόλλυσθαι ἣ θάτερον ὑπὸ τοῦ λοιποῦ ἐπι- 

χρατοῦντος ἄγαν, ὡς 6 τοῦ οἴνου χοῦς εἰς θάλατταν ἐχχεόμενος, ἢ ἄμφω 
εἰς ἑτέραν τινὰ φύσιν ὑπό τινος ἄλλου μεταβάλλοντα, ὡς εἰ ὑπὸ πυρὸς xai 

SM 5 Ἀ [edo] M e E Pd € 7 Ὁ ΚᾺἋ cT - ^ 

τὸ ὕδωρ xai ὃ οἶνος &&aspeÜs(m. διὸ εἰ μέλλοι εἶναι μῖξις, xac τινα 

1 φανερώτερον ἃ | 6. αἴσϑησις φαντασία a 14 λέγοιμεν a 35 μὴν] 

μέντοι ἃ 



10 

20 

90 

SIMPLICI IN L. DE- ANIMA I 4 [Arist. p. 408 8. 12. 13] 

πάντως ἔσται xol τὴν πρὸς ἄλληλα τῶν μιγνυμένων συμμετ θεν 

ϑάτερον ἄγαν ὑπερβάλλον μεταβάλλῃ εἰς ἑαυτὸ τὸ Wu. οὐχέτι γὰρ 90 
Ἃλ ὺ οὔτο μῖξις" ὡς ἔν γε τῇ κατὰ παράϑεσιν συνθέσει δύναται καὶ τῷ mo 

' M ^ 

ρέχοντι συνηρμόσϑαι διὰ τὸ μὴ πάσχειν ὑπ᾽ ἀλλήλων τὰ οὕτω συγ- 
πὰ A w 

o οὐδετέρως S οὖν εὔλογον, οὔτε zi χατὰ παράϑεσιν 
ἁρμονίαν, οὔτε τὴν χατὰ μῖξιν εἶναι ψυχήν, ἐπειδὴ οὐδέτερον τὸ ζωτιχὸν 

M 

ἐμφαίνει. ἣ δὲ χατὰ τὴν τῶν μερῶν σύνϑεσιν λίαν εὐεξέταστος, τ 

τουτέστιν εὐέλεγχτος, διὰ τὸ ἐναργεστέραν ἔχειν τὴν ἀτοπίαν: ἢ μὲν 

n μῖξις ἐν τοῖς συνθέτοις σώμασιν ἐχ τῶν αὐτῶν πᾶσι στοιχείων, xoi εἰ 
μὴ χατὰ τὸν αὐτὸν ἐν πᾶσι λόγον" ἣ δὲ χατὰ τὰ p. 

μένων τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ πῇ μὲν ὀστέων πρὸς ὀστέα 

δὲ τῳ 7 ecun. ἣ xal ἀνομοιομερῶν πρὸς ἕτερα ἀνομοιομερῆ, ὡς 

χειρὸς πρὸς ὦμον- οὐδὲ T, αὐτὴ σύνϑεσις πάντως" οὐ γὰρ fj αὐτὴ ὀστέου 

xal σαρχὸς, xal ὀστέου πρὸς ὀστέον xal σαρχὸς πρὸς νεῦρον. πολλαὶ οὖν 
ai χαϑ᾽ ἕχαστον ζῷον ἔσονται ψυχαί, πολλῶν τε τῶν συγχειμένων ὄντων 
ὑερῶν xol διαφόρων xoi πολλαχῶς γινομένων τῶν συνϑέσεων. 

AJ x ^ ,F 

χρὴ τὸν νοῦν σύνϑεσιν RC. τὴ [n n Q^ E o 2. Ὡ 
-τὸο 

[0] ci ̓ς τὰ Ρ. 403412 Τίνος οὖν 

Δύο λέγων ἔπεσϑαι ἄτοπα τῇ ὑποϑέσει, ἕν μὲν διὰ τὸ μὴ εὐλόγως 
M M 5 -" ,F ^ ld 

μᾶς ἀποδοῦναι δύνασϑαι τὴν τῶν τέρων σύνϑεσιν εἶναι νοῦν T, ἄλλην 

τινὰ ψυχιχὴν δύναμιν" ἕτερον δὲ διὰ τ 
- 

γαπλάττοντα οὐσίας. τοῦτο 
E 

Wc παντελῶς πάντα τρόπον 

ς [4] qQ- [41 4x O^ [3 εὶ S S. υνϑέσεως τῆς σωματιχῇ 

ς δηλοῖ. 

2 
CX t 

hi 

p.408a313 Ὁμοίως δὲ ἄτοπον xal τὸν λόγον τῆς μίξεως εἶναι 

τὴν ψυχήν. 

Ὁμοίως χατὰ τοσοῦτον, χαϑ᾿ ὅσον πλείους χαὶ oi τῶν μίξεων λόγοι 

xal πλείους διὰ τοῦτο xal ai ψυχαὶ ἐν ἑχάστῳ. τῷ δὲ πάντα ἐχ τῶν αὐ- 

τῶν εἶναι στοιχείων οὐχέτι ὁμοίως" ἐχεῖ γὰρ χαὶ διὰ τὸ μὴ ἐχ τῶν αὐτῶν 
εἶναι μερῶν τὸ ἄτοπον. συμβήσεται οὖν πολλάς τε ψυχὰς ἔχειν, 
χαὶ χατὰ πᾶν τὸ σῶμα. ἐν ἑἕχάστῳ Tàp τῶν ὀργανιχῶν μορίων φλέβες 

ἀρτηρίαι νεῦρα ὀστέα σάρχες ὑμένες. χατὰ διαφόρους μεμιγμένα λόγους" 
ὥστε χαὶ πολλὰς εἶναι ψυχάς, χαὶ οὐχ ἐν μόνῳ τῷ ὅλῳ, ἀλλὰ xol ἐν 
ἑχάστῳ τῶν ἀνομοιομερῶν μορίων τὸ πλῆϑος τῶν ψυχῶν εἶναι. 

1 
l post ἔσται addendum videtur λόγον 9. 6 οὔτε — οὔτε scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 

wc 

sd εὐεξέταστος, πολλαί τε γὰρ συνϑέσεις τῶν μερῶν xal πολλαχῶς ex Aristotele ponit a 

21 αἱ om. ἃ 

80 

42 

45 

δὲ — εὐεξέταστος A: horum loco lemma 7, δὲ σύνϑεσις τῶν τοῦ σώματος μερῶν λίαν 
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p.408218 ᾿Απαιτήσειε δ᾽ dy ttc τοῦτό γε xal παρ᾽ "EunxcóoxAéonuc. 14v 

Ι Ἐπισημαίνεται xoi Ἐμπεδοχλεῖ ὡς μὴ σαφῶς διορίζοντι τὸ ἐπιγινόμενον 15r 
τῆς ζωῆς εἶδος ἀπὸ τοῦ ὑπεστρωμένου αὐτῇ τῆς μίξεως τῶν στοιχείων 5 

λόγου. xal ὡς οὐδὲ αὐτὴν τὴν φιλίαν διαρϑροῦντι, πότερον μόνης ἐστὶ τῆς 

5 χατὰ λόγον μίξεως αἰτία T, xol τῆς τυχούσης (κἂν γὰρ πᾶσα μῖξις χατά 
τινα γίνηται λόγον, ἀλλὰ xal τὸ παρὰ φύσιν ἐν αὐτῇ πολὺ, xol τὸ χατὰ 

΄ NN 1:5 ΄ Y » EN A - IR zi , Y - ΄ 
φύσιν δὲ ἐν πλάτει), xal εἰ αὐτὸν τὸν τῆς μίξεως λόγον τὴν τῆς φιλίας 

, , , -^ δ» b —- , € , x b] , y, a », , 

τίϑεται οὐσίαν, ἣ αἰτίαν μὲν τοῦ λόγου, ἑτέραν δὲ παρ᾽ αὐτόν. εἶτα ἀπορίαν 10 

ἐπιφέρει τοῖς μὴ ὁμολογοῦσιν ἁρμονίαν εἶναι τὴν ψυχὴν χαὶ μίαν ταύτην, 

10 πῶς xol μιᾶς ἀναιρουμένης μίξεως, τῆς xa ἣν τὸ σαρχὶ εἶναι, xal a τῶν 
» *, M , /, ? n , - 31 E € , , 

ἄλλων ἀναιροῦνται μίξεις μορίων, χαϑ’ ἃς αὐτοῖς τὸ εἶναι ὡς ζῴου μορίοις, 
ὡς xal τὴν ψυχὴν ἐξ ἀνάγχης ἀφίστασθαι τοῦ δεχτιχοῦ γενομένου ἀνεπιτη- 

δείουι τοῦτο μὲν οὖν τὸ ἄπορον τείνει πρὸς τοὺς μὴ ἕνα τὸν τῆς μίξεως 
, , T , » Y ΄ ) Ὁ Ww 5$) , e 

οἰομένους εἶναι λόγον, ἀλλὰ πλείους xa ἕχαστον. xol ἀναπέμπει ἡμᾶς 
5 N δ , e N , / p fed - c M- 15 sic τὸ xal πλείους ἅμα τοὺς λόγους τίϑεσϑαι xaU' ἕχαστον τῶν ὁμοιομερῶν 15 

- ΄ 

διαφορουμένους, χαὶ ἕνα τὸν τοῦ ὅλου ζῴου ἐχ πάντων συμπληρούμενον, 

ὡς τῶν ἡγεμονιχωτέρων αὐτοῦ φϑειρομένων μορίων xal τὸν ὅλον φϑεί- 
Χ ἊΣ 2 ἘΞ XN m d 5 Y NJ ! M ρεσϑαι. τὸ δὲ ἐφεξῆς αὐτὸ τοῦτο χατασχευάζειν βούλεται τὸ τὴν ψυχὴν 

Y - /, ἊΣ T , " NO ΄ x y Y 
τὸν τῆς μίξεως εἶναι λόγον, διά τε τὸ ἕχαστον μόριον ψυχὴν ἔχειν xal 
τ A τὸ » e 

20 διὰ τὸ ἀπολειπούσης τῆς ψυχῆς φϑείρεσϑαι τὰ ὄργανα ὡς ἀπολλύντα τοὺς 
z ᾿ 3 1 3g. T ΄ ΠΡΟΣ , ^N M N SN λόγους. ἔχει μὲν οὖν ἕχαστον τῶν μορίων ψυχήν, μίαν δὲ xol τὴν αὐτὴν 

ἅπαντα ἑχάστῳ παροῦσαν. xol συντελεῖ μὲν ὃ λόγος. τῆς μίξεως πρὸς τὴν 90 
M - , P] NE ^ 3 c ow M [4 bj , , 

τῆς ψυχῆς παρουσίαν (ἐπιτηδείαν γὰρ slvat δεῖ τὴν ὑποδεξομένην φύσιν), 

οὐχ αὐτὸς δέ ἐστιν T ψυχή. ἐπεὶ δὲ ἀπὸ τῆς ψυχῆς xol T ἐν τῇ ὕλῃ 
25 ἐπιτηδειότης, ἔμφασις οὖσα ἐχείνης, χαϑ’ ἣν ὁ τῆς μίξεως λόγος, εἰκότως 

ἀπολειπούσης χαὶ ἣ ἔμφασις χαὶ ὃ τῆς μίξεως φϑείρεται λόγος. οἱ μὲν 
οὖν τὸ ἀχίνητον αὐτῆς δειχνύντες λόγοι τὸ ἀσώματον αὐτῆς χαὶ ἀμέριστον 

΄ ς δὰ -" ς , 3 ᾿ , 1- c - 
χατεσχεύαζον᾽ ot δὲ τῆς ἁρμονίας ἐλεγχτιχοὶ οὐχ ἐῶσιν ὥς τι τῶν συμ- 25 
βεβηχότων ἀσώματον αὐτὴν φαντάζεσθαι, ἀλλ᾽ ὡς οὐσίαν χαὶ ὡς ἀρχιχὴν 

80 οὐσίαν: xal γὰρ χινητικὴν τίϑενται, xol ὡς μίαν ἁπανταχοῦ τοῦ σώματος 

παροῦσαν πρεσβεύουσι, xal ὡς συνεχτιχὴν αὐτοῦ xol τῆς πρὸς ζωὴν ἐπι- 

τηδειότητος αἰτίαν. 

ἀπορήσειεν ἄν τις περὶ αὐτῆς ὡς χι- 
' M 

p.408334 Εἰὐλογώτερον ὃ 
εἰς τὰ τοιαῦτα ἀποβλέψας. γουμένης, eco (0^4 

35 Ἐπειδὴ xai ἀσώματος $ ψυχὴ xoi ὡς οὐσία ἀσώματος, διαχρίνει διὰ 3? 

τῶν προχειμένων τήν ve χαραχτηριστιχὴν τοῦ ζῶντος σώματος ψυχήν, xad 

ἥν ἐστι ζῶν xal ζωτιχῶς χινούμενον, χαὶ τὴν ὡς. χινοῦσαν xol τῷ ζῶντι 

ὡς ὀργάνῳ χρωμένην xal πρός γε διττὴν ταύτην ἰδεῖν, τὴν μὲν ἐν τῷ χι- 

10 capxi correxi: σαρχίον Aa 22 παροῦσα a 24 xai ἐν dj τῇ a 21 αὐτῇ 

(post ἀκίνητον) Α 
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νητιχῷ μόνῳ τῶν σωμάτων οὐσιωμένην, & 
- *, b 4 5 , Ἁ ^ e A 2 e Ὰ 

χρῆσιν οὐχ ἔχουσαν ἐνέργειαν, τὴν δὲ ὡς xal χαϑ’ ἑαυτὴν 

χαὶ τότε παντὸς χωριζομένην σώματος. ἣ τοίνυν εὔλογος περὶ 20 ὡς 
, 

χινουμένης ἀπορία εἰς τὴν δριστιχὴν τοῦ Ε σώματο [41 2 zi eo 
"LO 
m Hi 

| ὦ 

Lu sc X S - δ 
αὕτη γὰρ ὡς ζωτιχῶς χινουμένου οὖσα ἐντελέχε 

αὐτὴν δριζομένου ἀναδέχεσθαι πάϑη. πάλιν δὲ ὑπομνηστέον, ὡς ἄλλη 
μὲν f| ὡς φυσιχῶς χινουμένου σώματος χίνησις, ὡς f; ἄνω τοῦ πυρὸς φορά, 

ἄλλη δὲ ἢ ὡς ἐμψύχου, ὡς αὔξησις xal βάδισις xal πτῆσις, xol ὡς μεριστὴ 
ἑκατέρα χαὶ διὰ τοῦτο μεριστῆς οὖσα οὐσίας. τοιαύτη δὲ ἣ εἰ ^ 

ἀλλ᾽ mn T| εἰδητιχή. διὸ ὥσπερ ἐν τῷ Ζ τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ ἀχί- 

γητον τὸ φυσιχὸν δείχνυσιν εἶδος, χαίτοι τοῦ χινουμένου ὃν δριστιχόν. οὕτως 

ἐνταῦϑα χαὶ τὴν τοῦ ζωτιχῶς χινουμένου χαραχτηριστιχὴν ψυχήν. διττῶν 

φαινουσῶν, x (Q^ jz- ὃξ οὐσῶν τοῦ ζῶντος ἐνεργειῶν, τῶν μὲν τὸ σωματιχὸν μᾶλλον i 
* ΄ “5» 7 b b ^ a ᾿ ΄ 

τῶν δὲ τὸ ζωτιχόν, αὐξήσεως μὲν xol βαδίσεως τὸ σωματοειδές, αἰσϑήσεων 
δὲ χαὶ t 
χινήσεις, αἵ δὲ ud δοχοῦσιν εἶναι χινήσεις᾽ παϑεῖν μὲν γάρ τι δε 

ἡδονῶν χαὶ ὁμοίων τὸ ζωτιχόν, αἵ μὲν πρότεραι ὁμολογουμένως εἰσὶ 

xal τὸ ὄργανον, σῶμα Ov, χίνησις δὲ dj τοῦ σώματος πεῖσις. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

οὐχ ἁπλῶς πάσχει ἀλλὰ μετὰ τῆς ζωτιχῇς ἐνεργείας. τὸ 

δὲ ζωτιχὸν μᾶλλον Lus νουσαι ἐνέργειαι μᾶλλον ἂν ἢ χινήσεις εἶεν. διὸ 
xal χινεῖσϑαι ἔφη xai αὖϑις ἐξ ὑποθέσεως" 

p.408»5 Ei γὰρ xal ὅτι μάλιστα τὸ λυπεῖσϑαι 37, χαίρειν ἢ δια- 

Ὡ (03 S2 a e o x N e κ- [0] Cs 1 a c gS γοεῖσϑαι χινήσεις εἰσί, x 

5" - v [4 - 

Ἐπειδὴ τὸ ἀνθρώπειον ζῷον λογιχόν ἐστιν, ἔσται χαὶ ἢ τοῦ ὀργάνου 
δριστικὴ διανοητιχή. ἀλλ’ οὐ μόνη d, χινητιχὴ ζωὴ χαὶ οὐ τὸ λυπεῖσϑαι 

M 

ὶ peo μόνα. ἀλλὰ χα ewm χίνησις ἔσται ἢ χινεῖσϑαι. ἄμφω 

γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται, τὸ μὲν, εἰ αὐτὴν τὴν μετὰ πάϑους ἐνέργειαν τὸ 
χαίρειν καὶ τὸ διανοεῖσθαι νοοῖμεν, τὸ δὲ, εἰ τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν μέϑεξιν. 

τω xài | τῆς χινήσεως τὸ χινεῖσϑαι 
b 

ὡς γὰρ τῆς Gcr ὃ λελευχάνϑαι. o 
χαὶ τὸ ἐνεργεῖν τῆς ἐνεργείας διενήνοχεν. 

δι — , e. i e - Ld 

p. 40857 Τὸ δὲ χινεῖσϑαί ἐστιν ὑπὸ τῆς ψυχῆς. 

^ 

Τὰ μὲν προειρημένα τὴν τοῦ ὀργάνου, ὅπερ ἦν τὸ ζῶν σῶμα, ὡς 
τοιούτου χαραχτηριστιχὴν ἐξέφαινε ζωὴν διὰ τῶν προσηχουσῶν αὐτῇ ἐνερ- 
γειῶν, ταῖς δ σηαῖς συμπεπλεγμένων χινήσεσι χαὶ διὰ τοῦτο χινήσεών 

τινων δοχουσῶν εἶναι χαὶ οὐσῶν τρόπον τινά. ἐντεῦϑεν δὲ ἐπὶ τὴν χρω- 

ὑένην τῷ ὀργάνῳ ἄνεισι ψυχήν, διὰ τὸ πᾶν μὲν τὸ χινούμενον ὑπό τινος 
χινεῖσϑαι, τὸ δὲ ὀργίλως ἢ διανοητιχῶς χινεῖσϑαι ὑπὸ ψυχῆς εἶναι 0 

xaU' ἣν χινεῖται, ἀλλὰ τῆς ὕφ᾽ ἧς, διοριζομένης xal ταύτης ἐχ τῆς ἐνερ- 

2 εἰ 
LAS 
- 

[e] 

οἱ 

C , - ’ "» 

τέραν παρὰ τὴν τῶν σωμάτων s 

8 ἔμψυχον a 10 ἐν τῷ Ζ τῆς Μετὰ τὰ φυσικά] Metaph. Z 8. 10 (?) 20 χινεῖσϑαι] 

(i immo (joxctv) χινήσεις εἶναι 25 χινεῖσϑαι]) χινήσει À! 2 
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, e 29 EN Ὰ A1 ^ , δ᾽ M , , - 

γείας: αὐτὸ γὰρ τὸ χινεῖν ταύτης ἴδιον xol οὐ συμπεπλεγμένον τῷ χι- 15v 
γεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ὡς ποιητικὸν προσεστὼς αἴτιον. διαχέχριται δὲ T, τοιαύτη 

M € ,r * Ἀν τον; - - 2^ δ ΚΣ M - 5 -“ 
ζωὴ τῆς πρότερον, Ἢ τὸ ὕφ᾽ οὗ τοῦ χαϑ᾽ 6, xol ἡ τὸ χαϑαρῶς ἐνεργοῦν 10 
τοῦ συμπεπλεγμένως ταῖς σωματιχαῖς χινήσεσιν. ἃ δὴ χαὶ ἐφεξῆς ἀντι- 
^s -nz 2 Ὁ NOTIS ὦ “ H ) Lo! e , M - era 5 παρατιϑεὶς ἐναργῶς τὸ διάφορον τῆς τε xaÜ' ἣν ai χινήσεις xai τῆς b 
Ff ΄ ἧς παρίστησιν. | 

p.408»? Οἷον τὸ ὀργίζεσϑαι ἢ φοβεῖσϑαι τῷ τὴν καρδίαν ὡδὶ 
χινεῖσϑαι. 

Τοῦ γὰρ ζῴου ταῦτα, διὰ τὸ τὰς ζωτιχὰς ἐνεργείας μετὰ σωματιχῆς 1ὅ 

10 γίνεσϑαι χινήσεως T, φορᾶς T, ἀλλοιώσεως, ὡς ἐπὶ ὀργῇ 
χαρδίας, ἐπὶ δὲ φόβου χαταψύξεως σημαινούσης, ἐπὶ 

ξηρότητός τινος ἐνίοτε. 

μὲν πηδώσης τῆς 

ἃ τοῦ διανοεῖσθαι 

Ρ. 408011 Τὸ δὲ λέγειν ὀργίζεσϑαι τὴν ψυχήν. 

Ἐπειδὴ τὸ ὀργίζεσϑαι xoi μανθάνειν xai διανοεῖσθαι δὲ, ὅσον εἰς τὸ 531 

18 ζῷον χαϑήχει, χινεῖσϑαί πώς ἐστιν, οὐχ ἄν εἴη τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τοῦ ζῴου, 
ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὑφαίνειν ἣ βαδίζειν: xal γὰρ ταῦτα τοῦ συναμφοτέρου, εἰ 

N M [4 b ι΄ , “ ἋἋ ' », y, », Al 

xal ταῦτα πλέον τὸ σωματοειδέστερον ἐμφαίνει T, τὸ ὀργίζεσϑαι. ἀλλὰ 

τὸν ἄνϑρωπον τῇ ψυχῇ" τῇ μὲν δριστιχῇ τοῦ ὀργάνου, ὡς xav' αὐτὴν 
τῷ gt 

, , M ^ , M er M , ^— XN - ὀργιζόμενον xal διανοούμενον xal ὅλως ζωτιχῶς χινούμενον, τῇ δὲ χινητιχῇ 
ε , - ΄ ΄ ^ € - -- € - 

20 ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς χινούμενον. φαίνεται δὲ τῇ ψυχῇ εἰπὼν οὐ τῇ δριστιχῇ 

τοῦ ὀργάνου, ἀλλὰ τῇ χινητιχῇ, ἣν xol μᾶλλον χαλεῖ ψυχήν" τὴν γὰρ 
ἑτέραν T, εἴδωλον ψυχῆς T, οὐκ ἄνευ ψυχῆς. δηλοῖ ὃὲ ἐπιφέρων xal τάδε. 

p.408»15 Τοῦτο δὲ μὴ ὡς ἐν ἐχείνῃ τῆς χινήσεως οὔσης, ἀλλ᾽ 
δτὲ μὲν μέχρις ἐκείνης, δτὲ δὲ ἀπ᾽ ἐχείνης. οἷον ἣ μὲν αἴσϑησις 

5 ^Y M ^ € ) 3 , 5 ? 5 , Ψ M ^ ΡΣ -— 25 ἀπὸ τῶνδε, ἣ δ᾽ ἀνάμνησις ἀπ᾽ ἐχείνης ἐπὶ τὰς ἐν τοῖς 
αἰσθητηρίοις χινήσεις T, μονάς. 

Δι᾿ ὧν ἐναργέστερον διαχρίνει τὴν χινητικὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ ὀρ- 3i ϑηξουΞ ς DS] QEON is p 
΄ -Ὁ —MM e ^ », M Aj 2 Nt rl 5 ) 

Ἰάνου χαραχτηριστιχῆς ζωῆς. αὕτη γὰρ εἰ χαὶ μὴ αὐτὴ χινεῖται,. ἀλλ 
- bd , e , 

ὅμως ἐν αὐτῇ πως ἣ χίνησις, διὰ τὸ χατ᾽ αὐτὴν τὸ χινούμενον ὁρίζεσθαι. 

80 ἐν δὲ τῇ χινούσῃ οὐδαμῶς, ὡς χατ᾽ ἐνέργειαν ἱσταμένῃ ἀμερῆ, ἀλλ᾽ οὐ 
μεριστήν, εἴτε αὐτὸ χινοίη τὸ ὄργανον, εἴτε χινηϑέντος ἔξωϑεν τοῦ ζῴου 
τὴν χριτιχὴν τοῦ χινήσαντος προβάλλεται ἐνέργειαν κατ᾽ αὐτὸ στᾶσα αὐτοῦ 35 

τὸ εἶδος. ὁτὲ μὲν γάρ φησι μέχρι ἐχείνης ἣ χίνησις, οὐχ ὅτι χαὶ ἐν ἐχείνῃ 
zL Ὰ 5 ΄ 5 3. Οὗ c » m— 5 , , ’ € b! (τοῦτο γὰρ ἀπέφησεν), ἀλλ᾽ ὅτι ἣ ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ γινομένη χίνησις ὑπὸ 

35 τοῦ αἰσϑητοῦ δηλαδὴ εἰς τὴν χαϑαρὰν κριτιχὴν ἐχείνης ἀποπερατοῦται ἐνέρ- 

9. τὰς ἐνεργείας τὰς ζωτιχὰς ἃ 14 δὲ om. ἃ 11 ἐμφαίνη ἃ 25 τωνδί ἃ 

32 xat' αὐτοῦ A! 
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(ev. ἣ δὲ ἀνάμνησις ἀπ τς ἐπὶ τὰς ἐν τοῖς αἰσϑητη 
"^ , σ e - P] 

χινήσεις ἢ μονάς, ὅ 

χινεῖ 7| ἠρεμίζει τὸ ζῷον, ὅπερ 
E τε ἣ χινοῦσα ἀφ᾽ ἑαυτῆς διὰ τῆς ἀναμνήσεως ἐγειρομένη 

αἷσ τος ἔφη. εἰ δὴ ἕτερον τὸ ἀφ᾽ οὗ 
Uu 

JC, διε [4 ! M » 5 τῆ χαὶ τὸ £p O0, ἕτερα Ἢ ᾧ ^ » σ y M 3*2) υχὴ αὕτη, εἰς ἣν ἐπε τον ἢ αἴσϑησις χαὶ ἀφ 
ἧς ἄρχεται ἣ ἀνάμνησις, παρὰ τὸ ζῶν σῶμα. οὐ γὰρ ὡς σώματος ἁπλῶς ι 

€ - 5 

τ 
5» ? ^ [4 

ἢ αἴσϑησις ἀλλ᾽ ὡς ζῶντος, οὐδὲ ὡς σώματος ἣ τοῦ αἰσϑητηρίου χίνησις 
δὲ ζῶντι συνείληπται χαὶ ἣ χαραντὴρ ιστιχὴ αὐτοῦ ζωή, xoi 

- 

χαὶ μονή. τῷ 
» 3A E JT Ξὰ d M , 3 UN M f eod οὔτε ἐπὶ ταύτην ἀπὸ τοῦ ζῶντος ἢ ἀναφορὰ οὔτε ἀπὸ petente 
, v - 

οὐ γὰρ ἔχει οἰχείαν παρὰ τὸ σῶμα ἐνέργειαν οὔτε χρι de χαϑαρὰν οὔτ 
ἀρχικήν, ἅτε τοῦ ἀρχομένου οὖσα δριστιχὴ xai τὸ χριτιχὸν ἐμπαϑὲς διὰ 

- L4 ^Y »y 

τὸ σῶμα ἔχουσα. χρὴ Oe xal τὴν αἴσϑησιν sic "ΠΝ στῆναι ἐνέργειαν 
xai τὸν χατὰ τὸ εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ ὅρον. αὕτη μὲν οὖν ἣ τῆς χινούσης 
ψυχῆς πρὸς τὴν τοῦ χινουμένου ὡς ζωτιχῶς δὲ χινουμένου χαραχτηριστιχὴ 

UJ 2 5 ͵ , 5 ^ M - ΄ , [4 ^N , ζωὴ οὐχ ἀνθρώποις μόνοις ἀλλὰ xoi πᾶσι donus ζῴοις. ἢ δὲ ἀνϑρω- 
D 

πίνη Ψυχή, ἣν νοῦν χαλεῖ. χινὴ τῶν ἐνεργείας. ἐγγίνε σϑαι γοῦν αὖ τήν φησι 

δηλαδὴ τῷ σώματι, ἀλλὰ ποτὲ χαὶ ὡς χωριστήν; ὅπερ ἀλλαχοῦ φησιν 

ἐπεισιοῦσαν, xal οὐσίαν τινὰ εἶναι ἀποφαίνεται, οὐχ ὅτι μὴ ai ἄλλαι 

τῳ οὐσίαι (πᾶσα γὰρ ζωὴ οὐσία), ἀλλ᾽ ὡς ἄσυλον Ümdpyoucay χαὶ χαϑ᾽ 
αὑτὴν ὑφεστῶσαν. τὸ δὲ τὶς πρόσχειται, ἵνα τὴν πρὸς τὰς ἀεὶ μενούσας ἐν 

» ἑαυταῖς ὕφεσιν αὐτῆς δηλώσῃ.- οὕτω γὰρ χαϑ᾽ αὑτὴν ἀσώματος xoi dokoc, 
ὡς ποτὲ xal σώματι ἐγγινομένη xal εἰς ὕλην ῥέπουσα οὐ φϑείρεσϑαι. 

Ὅτι μὲν χατὰ στέρησιν ἣ φϑορά, αὐτὸς ἐν τῷ πρώτῳ ἡμᾶς διδάσχει 
τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως. τῆς δὲ στερήσεως o B 

στέρησις (οὐδὲν γὰρ 

δους μετέχον. ὡς 
μετέχειν: ὡς πᾶν τὸ φϑειρόμενον διὰ τὴν ἐν τῷ ἐπ τχτήτως δεχομένῳ ὑπό- 

ι 

- 

οὔ ἀντιχειμ, (0. το you δεχτιχόν), οὔτε τὸ σὺ πος τοῦ εἴ- 

οὐδ 
r 

T 3 στασιν cücípegUat: ἐχεῖνο γὰρ τῶν ἐναντίων δεχτιχόν. ἥτις οὖν ψυχὴ 
) C A € , - ἘΞ - M 32 5 - , ΄ "C x a v χαϑ᾽ αὑτὴν ὑφέστηχεν xal οὐχ ἐν τῷ ἐπιχτήτως ζῶντι τὸ εἶναι ἔχει, 

πάντως ἄφϑαρτος. διὸ τῷ REG τῷ τῆς Ψυχῆς ἐπερειδόμενος τῷ λογικῷ 
ἄφϑαρτον εἶναι ἀποφαίνεται xdy τῷ τρίτῳ χὰν τς $ μὲν οὖν τοῦ 
unus cs ipu] ζωὴ xai ἣ ἐν τῷ χρῆσϑαι τῷ ὀργάνῳ ὅλη οὐσιω- 
E οὐχ ἂν ἐχείνου ἄνευ ὑποσταίη, ὡς εἰ φϑαρτὸν ἽΝ εἴη, φϑαρτὴν 
xai τὴν τοιαύτην ἀποφαίνειν ζωήν, εἰ μὴ xai ἀφϑάρτου τινὸς εἴη DASS 

-— 

χαραχτηριστιχὴ ἢ χινητιχή. ἢ δέ γε xol χωριστὰς ἔχουσα ἐν epyeías, 

ἣν νοῦν προσαγορεύειν ὃ ᾿Αριστοτέλης εἴωϑεν, ὡς 6 πλωτὴρ τῆς νεὼς οὐχ 
x d λ ^ 29V T » 9 ΚΕ (ζετ m " ^ - " A 9er 

 πλωτὴρ ἀλλ᾽ Tj ἄνθρωπος χωρίζεται, οὕτω xal ἣ τοιαύτη χωρισϑεῖσα 
τοῦ ὀργάνου ψυχὴ ὑποστήσεται. εἰσὶ δὲ τῆς λογιχῇῆς ψυχῆς χωρισταὶ αἵ 

«τῷ 

16 χωριστάς ἃ ἀλλαχοῦ] cf. de Anim. gen. B ὃ p. 156^»28 24 μὲν] δὲ A ἐν 

& τὸ πῦρ ψυχρότητος διὰ τὸ τοῦ ἐναντίου συμφυῶς 

80 

[21] 

τῷ 
͵ 

πρώτῳ --- τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] Phys. A 9 3l τὸ λογιχὸν ἃ 32 χἀν τῷ τρίτῳ] 

de An "δ 
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M € M , M ^ e - , , e 9. -Ὁ - 

πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρεπτιχαὶ xol αἱ τῶν χρειττόνων ϑεωρητιχαί, at αὐτοῦ τοῦ 16r 

ἰδίου ἀντιληπτιχαί, ai παντὸς εἴδους γνωστιχαὶ xal εἰς τὸ ἀμερὲς τὰς πολ- 15 
λὰς συναιροῦσαι ἰδιότητας. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης τεχμαίρεται τὸ χωριστὸν τῆς 
λογιχῇς ἐνεργείας ἐχ τοῦ ἀντιχειμένως τῷ σώματι ἀχμάζειν αὐτήν" ἀχμάζει 

γάρ, ὅταν παραχμάζῃ τὸ σῶμα ὡς ζῶν, δηλαδὴ ἐν τῷ γήρᾳ. τότε γὰρ 
ἀμαυρουμένου τοῦ σώματος χαὶ τῶν χρωμένων αὐτῷ ζωτικῶν δυνάμεων 
ἀμυδρότερον ἐνεργουσῶν διὰ τὴν τοῦ ὀργάνου ἀσϑένειαν. οἷον τῶν τε αἰσϑη- 
τιχῶν xal τῶν ὀρεχτιχῶν, εὐσϑενεστέρα ἣ λογικὴ ἐπιτελεῖται ὡς οὐ συγγι- 

νομένη οὐδὲ συμφϑειρομένη τῷ σώματι: ἀχμάζοντί τε γὰρ ἂν συνήχμαζε 

χαὶ γηράσχοντι συνεμαραίνετο. τὸ μὲν οὖν συγγινόμενον xol συμφῦϑειρό- 

μενον συναύξεσϑαί τε χαὶ συμφϑίνειν ἀνάγχη: ὅϑεν τὸ μὴ συναυξόμενον 

υηδὲ συμφῳφϑῖνον οὔτε συγγίνεται οὔτε συμφϑείρεται. οὐχέτι OE τὸ ἀνάπαλιν, 
εἰ τὰς ἐνεργείας τι ἔχοι συναχμαζούσας ἢ συμφϑειρομένας τῷ ὀργάνῳ, 
ἤδη συγγίνεται πάντως χαὶ συμφϑείρεται τοῦτο τῷ σώματι" ἐνίοτε γὰρ 

5 €T ra , E] Ὰ NIS Ὰ » x ? b] mS Α 2 οὐ τῷ αὐτό τι πάσχειν ἀλλὰ διὰ τὸ ὄργανον ἣ δι᾽ αὐτοῦ ἐνέργεια ἐπι- 
δίδωσιν ἢ ἀμυδροῦται. ὃ xol αὐτὸς βουλόμενος ἐπισημαίνεται. ὡς οὐχ εἴ 

ποτε τὸ ϑεωρεῖν μαραίνεται ἐν νόσοις T μέϑαις, ἤδη xol τὸ νοοῦν πάσχειν 
3, , ^ 9$ V N C 2) Sy yz » *' ^ —- - ἉᾺ 5 ἀνάγχη" οὐδὲ γὰρ ἣ κατ᾽ ἐνέργειαν αἴσϑησις ἀμυδροῦται τῷ τὴν αἰσϑη- 

, L4 - » ΄ 

τικήν τι πάσχειν ψυχήν, ἀλλὰ τῷ τὸ ὑποχείμενον ὄργανον. εἰ οὖν λάβοι 
ὃ πρεσβύτης ὄμμα (τοιονδῷ, βλέποι ἂν ὥσπερ ὃ νέος. οὕτως οὖν 
xoi τὸ νοεῖν ἐν ταῖς παρὰ φύσιν διαϑέσεσι παραποδίζεται ἄλλου τινὸς 
ἔσω φϑειρομένου, αὐτὸ δὲ ἀπαϑές ἐστι τὸ νοοῦν δηλαδή. διὰ τί οὖν 
ἢ μὲν αἴσϑησις ἐν τῷ γήρα παραποδίζεται χατὰ τὰς ἐνεργείας, οὐχὶ δὲ xol [ με r D "npa p : ς pe 59 n 

$ νόησις; ἐπειδὴ, ὡς xal αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ, f, μὲν χρῆται ὡς ὀργάνῳ τῷ 

σώματι, διὸ xol ὑπὸ τῶν σφοδροτέρων αἰσϑητῶν ἀμβλύνεται πρὸς τὴν 
M ἐλ , 7N ! € δὲ À ^ iJ ὃς , 5 “Ὁ ^ ὃ Ὰ AJ τῶν ἐλαττόνων χατάληψιν, T, δὲ λογικὴ ϑεωρία οὐ χρῆται, x&v διὰ τὴν 

πρὸς αὐτὸ σύνταξιν παραχολουϑοῦν ἔχῃ χαὶ συνδιατιϑέμενόν πως, ὡς τὸ ἐν 
φωτὶ σῶμα τὴν σχιάν: ἀνάπαλιν γοῦν αὐτὴ ἐκ τῆς τῶν μειζόνων ϑεωρίας 
ἐπιρρώννυται πρὸς τὴν τῶν ἐλαττόνων. ἀλλ᾽ εἰ μὴ χρῆται, πῶς ὅλως 
ἄλλου τινὸς ἔσω φϑειρομένου ἢ πνεύματος ἢ χράσεως μαραίνεται τὸ νοεῖν; 

διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ σχέσιν χαὶ σύνταξιν χαὶ τὴν χατά τινας ἐνεργείας 
χρῆσιν, εἰ xol μὴ χατὰ τὰς ϑεωρητικάς" ὡς xol ὁ χυβερνήτης ὑπ᾽ ἀἄντα- 
γεμιῶν xal χλύδωνος οὐ πρὸς μόνην τὴν τῆς νεὼς παρεμποδίζεται χρῆσιν, 
b] Ὰ M x Ὰ ' ^ ^ Φ , A NY iJ »^N ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὰς χωριστὰς τῆς νεὼς ἐνεργείας, διὰ τὴν ταραχὴν οὐδὲ 
5 ,ὔ -r -^ ἊΝ e M 5 , s , - 

ἐχείνας οἷός τε ὧν προβάλλειν. οὕτω xai εἰ βελόνην τις ἀπαρτήσειε τοῦ 

χαρποῦ, πρὸς τὸ ῥάπτειν αὐτῇ χρωμένης τῆς χειρὸς ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸ 
πλάττειν, οὐδενὸς πρὸς τοῦτο δεομένης ὀργάνου, ἀλλὰ τὸ xarà φύσιν μὲν 

, ' ^ » , , 5 ,F d ,r 2) » b N υέγεϑος xal τὴν οἰχείαν βαρύτητα ἐχούσης τῆς βελόνης οὐδὲν πρὸς τὴν 
ταύτης χρῆσιν οὐδὲ πρὸς τὸ πλάττειν τι κωλύεται T, χείρ᾽ βάρος δὲ πολὺ 

ΓΑ , M ^ e N , P] iJ N x M δ προσλαβούσης οὐ πρὸς τὴν ῥαπτιχὴν μόνην ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὴν πλαστιχὴν 

ἐμποδίζεται. οὕτως οὖν xol ἣ λογικὴ ψυχὴ χατὰ μὲν τὰς πραχτιχὰς 

9 ἂν correxi: οὐ ἃ: om. A 10 συμφϑειρόμενον correxi: φϑειρόμενον Aa 18 ἔχει 

14 

24 

τοῦτο Sseripsi: τούτω Aa 117 τὸν νοῦν ἃ 20 τοιονδί ex Aristotele addidi 

ἐρεῖ] de An. 4 
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, € ' , , 

γνώσεις χρωμένη τῷ σώματι. οὐ μὴν xol χατὰ τὰς ϑεωρητιχάς, βαρυνομένου 16r 
m 'N αὐτοῦ xal παρὰ φύσιν διατιϑεμένου παραποδίζεται ταρασσομένη, ἕως dy αὐ- 

τῷ συντάσσηται xal ὅλως ἔξω ῥέπῃ. οὐχὶ δὲ ἐν τῷ γήρα, τῷ μὴ í ᾧ συντάσσηται xal ὅλως ἔξω ῥέπῃ, οὐχὶ δὲ ἐν τῷ γήρᾳ, τῷ μὴ vapáo- 
σεσϑαι ἐν ταῖς χατὰ φύσιν τοῦ σώματος διαβολαῖς. 

- y 

p.408»25 Τὸ δὲ διανοεῖσϑαι xal φιλεῖν 7, μισεῖν οὐχ ἔστιν ἐχείνου 
T 

πάϑη; ἀλλὰ τοῦδε τοῦ ἔχοντος ἐχεῖνο, vj ἐχεῖνο ἔχει. 

Ἐπειδὴ τὴν διάνοιαν λογιχὴν οὖσαν γνῶσιν ἐν τοῖς τοῦ χοινοῦ πάϑεσιν 5 i 
- ^ 

ἐτίϑετο, νῦν δὲ τὸν νοῦν ἀπαϑῇ τίϑεται xoi ἐγγίνεσϑαι. λογικὴ δὲ γνῶσις 
xal ὃ νοῦς διορίζεται, ὡς διάνοιαν μὲν αὐτὸς χαλεῖ τὴν τοῦ λογιχοῦ ζῴου 
χαραχτηριστιχὴν ζωὴν xal διανοεῖσϑαι τὸ τοῦ λογικοῦ ζῴου μετὰ παάϑους 
ἐνέργημα, οὗ καὶ τὸ φιλεῖν xal τὸ μισεῖν, νοῦν ὃὲ αὐτὴν τὴν λογικὴν ψυχήν, 

ἢ ὡς χρωμένην ὡς ὀργάνῳ [ τῷ συνϑθέτῳ, οἷος ὃ πραχτιχὸς νοῦς, ἢ ὡς 

χαϑ᾿ ξαυτὴν ἐνεργοῦσαν οἷος ὃ ϑεωρητιχόςς. ἄμφω δὲ ἣ αὐτὴ ἐνεργοῦσα 
ὡς ἀπαϑὴς καὶ ὡς ἔχουσά τι ϑεῖον ὑμνεῖται διὰ τὸ ὄντως ἀρχιχὸν σωμάτων, 
διὰ τὸ εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεπτιχόν, διὰ τὸ ποτὲ πάντῃ ἀρρεπές, διὰ τὴν πρὸς 
τὰ χρείττω συναφήν. 

p.408»30 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ οἷόν τε χινεῖσϑαι τὴν ψυχήν, φανερὸν 
ἐχ τούτων. 

Ἐπειδὴ τὰς μεριστὰς xal συνεχεῖς xol ἁπλῶς εἰπεῖν μόνας αὐτῷ δέ- 
δοχται χινήσεις χαλεῖν, ὧν μάλιστα $ λογικὴ ἐξήρηται ψυχή. 

p.408»32 Πολὺ δὲ τῶν εἰρημένων ἀλογώτατον τὸ λέγειν ἀριϑμὸν 
εἶναι τὴν ψυχὴν χινοῦντα ἑαυτόν. 

0 Y ki TA ^ - - e Νὴ H c ^ ' Ὅτι μὲν τὸν Ξενοχράτους τῆς ψυχῆς δρισμὸν διαχαϑαίρει, ἵνα μὴ κατὰ 
τὴν συνήϑη τῶν ὀνομάτων χρῆσιν ἀχούωμεν, φανερόν. ὃ ὃὲ πραγματειώδης 
αὐτῷ τέταται σχοπὸς παντὸς μερισμοῦ τὴν ψυχιχὴν οὐσίαν ὑπερέχουσαν 
δεῖξαι, οὐ τοῦ xaxà συνέχειαν μόνου (τοῦτο γὰρ ἤδη δέδειχεν, ἀχίνητον 
αὐτὴν τὰς σωματιχὰς χινήσεις δεδειχὼς xal χαϑ᾿ ὅρους ἀεὶ βαίνουσαν xai 
οὐ M 4 ^ Y GÀ [as ὃ ? kd , , m , - μέρεσι μέρη T, τὸ ὅλον γινώσχουσαν, δι᾿ ὧν οὐ μόνον ὅτι οὐ σῶμα 
ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι μέγεϑος ἔχειν ἐδείχνυτο), ἀλλ᾽ ἐπειδὴ xal ὃ συνήϑως 
λεγόμενος ἀριϑμὸς ὅ τε ἐχ μονάδων, οἷος ὃ μαϑηματιχός, xal ὃ ἐκ σωμάτων 
ἀδιαιρέτων ἢ ἐνεργείᾳ μόνον ἢ xal δυνάμει xal ἐνεργείᾳ, ὡς οἱ περὶ Δη- 

- , 

μόχριτον ὑπετίϑεντο, ἢ ὅλως τῇ ϑέσει dm ἀλλήλων χεχωρισμένων μεριστὸς 
ἐστιν, αὐτός τε ἐν διαιρέσει ϑεωρούμενος χαὶ τὰ συμπληροῦντα ἔχων με- 
ριχὰ χαὶ ἀπεστενωμένα, διὰ τῶν πρὸς Ξενοχράτην ἀντιρρήσεων ὅτι οὐδὲ 
οὕτω μεριστὴ ἣ Ψυχὴ δείχνυσιν, οὔτε ὡς ὃ ἀριϑμὸς οὔτε ὡς μονάδες 7, 

4 

6. τουδὶ ἃ ἐχεῖνο om. ἃ 11 ἐνέργειαν ΑἹ 14 ὄντος ἃ 11 φανερὸν] 

φανέστερον À 32 χεχωρισμένον ἃ 35 ὃ om. à 

45 
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15 
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στιγμαί, ἐξ ὧν ὡς ἀδιαιρέτων ὃ ἀριϑυός. ὃ γὰρ Ex σωμάτων τινῶν ἀριϑμὸς 16v 
ὡμολογημένως αὐτῇ οὐ προσήχει, εἴ γε μηδὲν ἔχει μέγεϑος. ὃ μὲν οὖν 90 

Ἷ Σ 
Ξενοχράτης ἀριϑμοὺς τὰ εἴδη xol αὐτὸς προσαγορεύων χαὶ πᾶν εἶδος ἀμέ- 
ριστον εἰδώς, τὸ δὲ χινούμενον μεριστὸν χαὶ πάντως μετὰ τὰ εἴδη, τὴν με- 

5 σότητα τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ἄχρων ἀμφοτέρων δηλοῖ, ἀριϑμὸν χινούμενον 
αὐτὴν εἰπών, ὡς οὐχ ἁπλῶς οὖσαν εἶδος ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο εἰς μερισμὸν 
ὑποβάν,. οὐ μερισϑὲν τελέως ἀλλ᾽ οὐδὲ μεῖναν εἶδος, τῷ χαλάσαι xoi 
ἐχλῦσαί πως τὴν ἀμέριστον ἕνωσιν μεταξὺ γενόμενον. xol διὰ τοῦτο οὐδὲ 90 

χινούμενον ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἔφη κινοῦντα, ἵνα xal τὸ ἴδιον ἐμφήνῃ τῆς 
10 μεσότητος χεχαλασμένης μέν, ὅπερ ἣ χίνησις σημαίνει. οὐχ οὕτω Oi ὡς 

τοῦ αὐτοῦ ἀποσπασϑείσης. ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης ἀριϑμιόν τε τὸ μεριστὸν ἀχούων 
πλῆθος xal χίνησιν τὴν χατὰ συνέχειαν προϊοῦσαν, ἀναγχαίως ἄμφω τῆς 

ψυχῆς ἀποφάσχει, ὡς διὰ τὴν μεσότητα παντὸς ὑπερέχουσαν μερισμοῦ. 
τὰ μὲν οὖν ἐχ τοῦ χινεῖσϑαι συμβαίνοντα xal τοῖς ἄλλοις ὅσοι χι- 

15 νεῖσϑαί φασιν αὐτὴν ἀχολουϑεῖ, ἰδίᾳ δὲ ἐκ τοῦ λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν" 
διχῇ ἐνιστάμενος, καὶ ὅτι ἀριϑμὸν ὅλως λέγει τὴν ψυχήν, xol ὅτι ἀριϑμῷ 91 
τῷ ἐχ μονάδων ἢ ἐχ σημείων ἀσύγχλωστος T, χίνησις. 

p.40931 Πῶς γὰρ χρὴ νοῆσαι μονάδα χινουμένην; 

Μεριστὸν γὰρ τὸ μεριστῶς ἐνεργοῦν, ἀμερὴς δὲ ἢ μονάς. xal ὑπὸ 35 

90 τίνος xal πῶς; οὔτε γὰρ ὕφ᾽ ἑαυτῆς, ἐπειδὴ διάφορος T, χινητικὴ παρὰ 
τὴν ὡς χινουμένου ἰδιότης, ἢ δὲ μαϑηματιχὴ μονὰς οὔτε τὴν ἑτέραν ἐμ- 

D 

, y , »y M 5 [4 M ^ M bi Χ ς ' φαίνει τούτων οὔτε που xol ἀμφοτέρας (ξξοι γὰρ ἂν xol τὸ πρὸς ἑαυτὴν 
διάφορον ὡς ἅμα χινητιχή τε xai χινητή, ἁπλῇ δὲ ἀπεστενωμένως ἅπασα 

΄ v [d ? QUIE. ^ -^ ^ ^ Pd 9 NU ! Ξ y ^ , ΄ 

μονάς), οὔτε ὅφ᾽ ἑτέρας" ἢ γὰρ ἂν ἔνδοϑεν, xal ἔμψυχος ἔσται" οὐδεμία 
25 ὃὲ μονὰς ζωτιχῶς ἐνεργεῖ: 7| ἔξωϑεν, xal ἢ eost ἣ ἕλξει" τὸ δὲ ἀμερὲς 

οὐδέτερον οἷόν τε. τὸ οὖν δεύτερον πῶς τῷ ὑπὸ τίνος συντεταγμένον δη- 40 

λωτιχὸν τοῦ μήτε ὡς ἔμψυχον μήτε ἕτεροχινήτως. 

Ρ. 40918 Ἔτι δ᾽ ἐπεί φασι χινηϑεῖσαν γραμμὴν ἐπίπεδον ποιεῖν, 
στιγμὴν δὲ γραμμήν. 

30 Καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν τείνει τὸ ἐπιχείρημα οὐ συγχωροῦν τῷ μονα- 45 
Ou ἀριϑμῷ προσήχειν τὴν χίνησιν. ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, μᾶλλον τῷ ix 
στιγμῶν χατὰ τοὺς τὴν γραμμὴν βύσιν σημείου δριζομένους. ἐπεὶ δὲ xal 
τὴν στιγμήν τινες δρίζονται μονάδα ϑέσιν ἔχουσαν, χινοῖτο ἂν χαὶ ὃ ἐχ 
μονάδων ἀριϑμὸς ϑέσιν προσλαβουσῶν. προσλαμβάνουσι δὲ ἐν τῇ πρὸς 

35 σῶμα τῆς ψυχῆς χοινωνία, εἴ γε τοιοῦτος ἀριϑῦμὸς ἢ ψυχή" ἤδη γάρ πού 
ἐστι, χαὶ ϑέσιν ἔχει ἐν τῷ ἐμψύχῳ σώματι. ἀλλ᾽ ἄτοπον καὶ τούτων 
συγχωρουμένων γραμμὴν εἶναι τὴν τῆς ψυχῆς χίνησιν γραμμὴ γὰρ ἣ τῆς 50 

στιγμῆς ῥύσις. 

14. 15 τὰ μὲν οὖν --- ἀριϑμιόν] horum loco lemma πρῶτα μὲν τὰ ἐκ τοῦ χινεῖσϑαι συμβαίνοντα, 
ἰδία δὲ ἐκ τοῦ λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν ex Aristotele ponit a 10 ἐνίσταται ἃ 
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^D 

p.409a7 "Es: 9 ἀριϑμοῦ μὲν ις ἀριϑυὸν ἣ μονάδα. 16 

Τοῦ 9 C EN 2 fes. 5 M -— ^ ἜΤ ΌΣΝ , e 

oüso χαϑ᾽ αὑτὸ ἐλέγχει ἀριϑυὸν εἶναι τὴν ψυχὴν xol obxíc ὡς 
χινούμενον. ὃ γὰρ ἀριϑυὸ ὶ 

- 

5 xal ἐλαττοῦται ἐν τῇ διαιρέσει. ἣ ὃ 
^ 

xai εἰς ἀλλοίους τῷ εἴδει ἐβε τὶ: 
ψυχὴ χαὶ ἐν τῇ τοῦ ἐμψύχου | 

τομῇ μένει ἀδιαίρετος. χαὶ πολλαπλασιαζομένη uiv τῷ ἀριϑμῷ ἐνίοτε. 17: 

xav εἶδος δὲ ἀνεξάλλαχτος μένουσα, ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν, ἐφ᾽ ὧν xal οἵ 

ἀποχοπέντες χλάδοι τὴν αὐτὴν ἴσχουσι ψυχήν. οὐ δήπου uíuy τῷ ἀριϑμῷ 
τοῖς διαφόροις pau οὐδὲ ἐν τῷ ὅλῳ φυτῷ πολλῶν ὁμοειδῶν ὕπαρ- 

10 puse ἄλλης ἐν ἄλλῳ ze t Ψυχῇ-. πόϑεν 
οὖν f| ἐν τῷ χλάδῳ ψυχή; ἔξωϑεν φημὶ, ὅϑεν ὅλως τοῖς ἐμψύχοις παρα- [^1] 

΄ » , " ER Y -- TR * ^Y i - , 
γίνεται, εἰτξε τὸοτε γινομξενὴ ewe xat προυφεστωσᾶ. εὐϑὺς 9g τῷ RATS τι 

er^. E xao CUN τελεί LAM. τ Σ᾿ m λγῴεξως ἘΞ πο 
EY [("ousvn * 00 ως Ἢ τελεξιαν env ens usa. φξως ξγον τι ξΞπιτηοξιο -T τα. 

διὰ γὰρ τὸ ἀμυδρὸν τῆς φυσιχῆς ζωῆς οὐ πολλῆς δεῖ τῇ φύσει πραγμα- 

1ὅ τείας ΕΒὺς τὴν τῆς ἐπιτηδειότητος τοῦ ὑποχειμένου παρασχευήν. οὕτω 0i 

χαὶ ζῷα ἔνια ἐχ σήψεως γίνεται ἀρχούμενα μόνῃ τῇ ἐχ τῶν ὅλων ποιήσει" 
ὡς τά γε τελεώτερα xol τῶν μεριχωτέρων ποιητικῶν προσδεῖται αἰτίων. 10 

ἀλλὰ πῶς δὴ χαὶ ζῴων ἐνίων διαιρουμένων ἕχάτερον τῶν τμημάτων ζῇ; 

Spur μὲν γάρ, ἐν ᾧ τὰ ἡγεμονικὰ μόρια, οὐ ϑαυμαστόν. τῆς αὐτῆς ἐν 
20 αὐτῷ Boynton ψυχῆς δὲ λοιπὸν πῶς; οὔτε γὰρ ὑπὸ τῆς αὐτῆς, ἅπαξ 

ἀποτετμημένον, οὐὸ ᾳ στα ποιούμενον FUE ἢ. μὴ προσλαβὸν τὰ χυριώ- 
τερα μόρια. οἷς δέξεται τὴ ἐπὶ πολὺ ἐπαρχεῖ. ἀλλὰ 
πῶς χαὶ ἐφ᾽ ὁποσονοῦν; οὐδ 

πρὸς τὸ χινεῖσϑαι χαὶ αἰσϑ 

25 xal χριτικῆς ψυχῆς. μήποτε οὖν xal τοῖς χεχωρισμένοις fj αὐτὴ παρεῖναι 
o0 χωλύεται ψυχή. ἕως dy ἄμφω τὴν αὐτὴν πρὸς τὴν ἄτομον τῆς ψυχῆς 
ζωὴν σώζῃ ἐπιτηδειότητα. 

s 

L 

γὰρ ἔμφασιν μόνην αἰτιᾶσϑαι δυνατόν, ἐπειδὴ 
γεσϑαι τελείας δεῖ παρουσίας τῆς χινητιχῆς τε 15 

Ρ.409410 Δόξειε δ᾽ ἄν οὐδὲν διαφέρειν μονάδας λέγειν Tj σω- 
μάτια μιχρά. 

* x πὶ 2 » - e 2 ΝΆ 9 - 80 Τὸ μὲν νῦν ἐπαγόμενον ἄτοπον τοῖς ὡς ἐχ μονάδων ἀριϑυὸν ποιοῦσι 353 
τὴν ψυχήν ἐστι τὸ ἐξ ἀνάγκης τὰς μὲν τῶν μονάδων χινητιχὰς λέγειν, τὰς 
δὲ puo τὸ εἰ ἑχάστη ἱχανὴ αὐτὴ ἑαυτὴν χινεῖν, τί δεῖ τοῦ πλή- 

, Y ^ ác ΄ - s CR τος ? ΕἸἙΞΕΣ ^N 5 5 e P! Y ET ὕους, ἀλλὰ μὴ ἑχάστη Mur UE ψυχή; εἴπερ δὲ ἀριϑμός, at μὲν ἔσονται 
^ » m Ὁ 2 ς ΄ E 

χινητιχαί, αἵ OE χινούμεναι. ἀλλ᾽ οὕτω διάφοροι xav εἶδος ai μονάδες 90 
35 ἔσονται πρὸς ἀλλήλας, στιγμή τε στιγμῆς διοίσει" at γὰρ μονάδες ϑέσιν 

, ἤδη à» σώματι ἔχουσαι στιγμαὶ qoa χοινοποιῶν δὲ τὸ ἄτοπον xal 
πρὸς τὴν Δημοχρίτου περὶ ψυχῆς δόξαν ὡς χἀχείνῃ ἑπόμενον, πρότερον τὸ 

- 

ἀδιάφορον τῶν δοξῶν τῆς τε Δημοχρίτου χαὶ τῆς Ξενοχράτους χατὰ τὸ 

4 ἀλλοίου ἃ 8 ἔχουσι ἃ 20 οὔτε correxi: οὐδὲ Aa 28 σώματα ἃ 98 διά- 

qgopov ἃ 
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πλῆϑος τι λέγειν αὐτὴν ὑπομιμνήσχει, ἵνα, ὡς εἴρηται, xo ἀμφοτέροις χοινῇ 17r 
τὸ ἐντεῦϑεν ἕπηται ἄτοπον. xdv γὰρ ἐκ σωματίων τινῶν ποιῇ τὸν cun 20 

Ὁ Δημύχριτος, ἀλλ᾽ ἐξ ἀδιαιρέτων διὰ ναστότητα χαὶ ἔτι RE xac 
XM 

ἴδος xal τὴν ὑποχειμένην φύσιν. diptüpàc οὖν χατ᾽ dps ἣ ψυχὴ 
£ 29 ΄ ; 5 a ξ ἀδιαιρέτων xai ἀδιαφόρων. οὐδὲν γὰρ διοίσει πρὸς τὸ ἀριϑμὸν εἶναι 

e^ ^ à μὲν σωμάτια O xov ἔχειν, ὃ δὴ μέγεϑος En, τὰς δὲ μονάδας εἶναι da e ed 

Q^ Qa Day Nu UA : ιχρὰς διὰ τοῦτο εἶπεν.  doxsi γὰρ τὸ ποσὸν χατὰ πλῆϑος 
! 

, , Ὗ ^ - 

λέγειν ἑχάτερον πρὸς τὸ ἔνια μὲν χινητιχὰ £y δὲ χινούμενα ἐξ αὐτῶν 

ὅτον οὖν λέγῃ μόνον δὲ μένει τὸ ποσὸν χαὶ 8Ὁ 

10 πάλιν ἀλλ᾽ ὅτι ποσόν, τὸ διωρισμένον λέγει ποσόν. 

Ρ- 409415 Διὸ ἀναγκαῖον εἶναί τι τὸ χινῆσαν τὰς μονάδας. 

M ἕξ ΄ ἴΛλλο τι παρὰ τὰς χινουμένας δηλαδή, ἐπεὶ xol ἑχάστη μονὰς χαὶ τῶν 40 
Δημοχριτείων σφαιρίων ἕχαστον ἔσται το DS δὲ UNS δέχεσϑαι μο- 

γάδα εἶναι τὴν χινοῦσαν διαφορὰν γὰρ ἄν τινα ἔχοι πρὸς τὰς χινουμένας. 
15 οὐδεμιᾷ OE μονάδι πρὸς μονάδα διαφορά, ὡς οὐδὲ τοῖς χατὰ Δημόχριτον 

4 2 * € ! ΄ M » , , , b] , / ΄ Ἁ σφαιρίοις, ἐξ ὧν ἣ ψυχή, πρὸς ἄλληλά τίς ἐστι xav οὐσίαν διαφορά, πλὴν 
ϑέσις. τὰς δὲ μονάδας, ἐξ ὧν ἀριϑυὸς ἦν ἣ ψυχή, στιγμὰς νῦν χαλεῖ ὡς 
ϑέσιν DRE διὰ τὴν ἐν σώματι eur παρουσίαν. xol at στιγμαὶ 45 
OY ^ [4 - y δὲ οὐ τῷ εἴδει ἀλλὰ μόνῃ ϑέσει τῷ ὡδὲ 7, ὡδὶ χεῖσϑαι διαφέρουσιν. 

κὰν , 20 p. 409221 Et μὲν οὖν εἰσὶν ἕτεραι at ἐν τῷ σώματι μονάδες xal 
στιγμαί. 

P] Ἐπειδὴ πᾶν μέγεϑος στιγμὰς ἔχειν δοχεῖ, εἰ xol μὴ senec ἀλλὰ 52 
δυνάμει, xol διὰ τοῦτο xol τὸ σῶμα, ἐρωτᾷ, ΠῚ supe αἱ τῆς ψυχῆς 

μονάδες ϑέσιν λαβοῦσαι τῶν σωματιχῶν στιγμῶν T, at αὐταί. εἰ μὲν οὖν 
25 ἕτεραι, τὴν τοῦ σώματος στιγμὴν χώραν ἕξει ἣ τῆς ψυχῆς" ἀμερὴς γὰρ 

οὖσα ἐν ἀμερεῖ | χείσεται. xol πρῶτον μὲν οὐ χατὰ τὸ μέγεϑος ξαυτοῦ τὸ 175 
σῶμα οὐδὲ χατὰ τὴν συνέχειαν ἔσται ἔμψυχον, ἀλλὰ xaxà μόνα σημεῖα" 
οὐ γὰρ σύγχειται τὸ συνεχὲς ἐκ τῶν στιγμῶν. ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸς οὐ ϑεὶς 
νῦν τὸ ἄτοπον, διότι μὴ ἰδίως ἐνίσταται πρὸς τὴν τῆς ἑτερότητος τῶν 

80 Ψυχιχῶν στιγμῶν παρὰ τὰς σωματικὰς ὑπόϑεσιν, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὅλως 
ἀριϑμὸν ἐχ στιγμῶν τὴν ψυχὴν τιϑεμένην, ἕτερον ἐπάγει. τί χωλύει. εἰ δύο 6 

ἐν ταὐτῷ γίνονται στιγμαί, μὴ καὶ πλείους γίνεσϑαι, ὡς χαὶ πάσας τὰς 
ψυχιχὰς ἐν μιᾷ εἶναι σωματιχῇ, ἣν χοινότερον τόπον ἐχάλεσεν ὡς δεχτιχὴν 
ἐχείνων; οὕτω δὲ συμβήσεται μόνον τὸ σωματιχὸν σημεῖον εἶναι ἔμψυχον. 

35 εἰ δὲ μὴ ἕτεραι ἀλλ᾽ at αὐταὶ at ψυχιχαὶ ταῖς σωματικαῖς, ὡς εἶναι τὰς 

ἐν τῷ σώματι στιγμὰς τὸν ἀριϑμὸν τῆς Ψυχῆς, ἢ χαάλλιον φάναι τὸν ἀριϑμὸν 
τῶν ἐν τῷ σώματι στιγμῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πάντα ἔσται τὰ σώματα 

9 λέγει Α ll χινῆσαν Aa: χινῆσον Aristotelis de Am. libri plerique 12 ἀλλ᾽ 

ὅτι A 13 σφαιρίων correxi: σφαιρῶν Αἃ ἑχάστη ἃ 20 xai] ἢ a 
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L4 ! E , M LA , En AN! ᾿ ᾿ΕΝ ξεὶ z M 1) ). 

το τς πᾶσι στιγμαί. τὸ δὲ xal ἄπειροι προσχείμενον xai ἄλλο 17» 
- v ' 2 τι δηλοῖ n τῇ ὑποϑέσει ἄτοπον. οὐ γὰρ ἐνεργείᾳ ἀλλὰ δυνάμει ἐν 10 

τῷ σώματι, εἴπερ ἄρα, at στιγμαί" ἄπειροι 
D] 

τὸ ἐξ αὐτῶν πλῆϑος E ΤΠ πηε νος γὰρ πᾶς dptÜuóc) πρὸς τῷ xai τὴν 
τ ! SN b , es LE ἘΞ. 2v 2 , Ὡς 2 54 z * rex CX Y 5 Ψυχὴν δυνάμει ποιεῖν ἀλλ᾽ οὐχ Eid ἐν τοῖς ἐμψύχοις. ἐπάγει δὲ xod 

ἄλλο τὸ ἀχώριστον ἔσεσϑαι οὕτω τὴν ψυχὴν τοῦ σώματος, ὡς οὔτε ἀλη 
οὔτε αὐτοῖς ἀρέσχον τὸ οἷς ταῦτα “λέγουσιν, εἰ is διαιροῦνται at γραμμαὶ 

AJ εἰς στιγμάς. οὕτω γὰρ dy μόνως gps αἱ ψυχαί, εἰ τὰ μὲν σώματα 35 

εἰς ἐπιφανείας, αὗται δὲ εἰς γραμμάς, αἱ δὲ γραμμαὶ εἰς σημεῖα διαιροῖντο᾽ 
L4 ' iJ 

10 ἔσονται γὰρ οὐχέτι μετὰ συνεχείας. ἀδύνατοι δὲ ai τοιαῦται διαιρέσεις, ὅτι 
, - 

οὗ μέρη ἀλλὰ πέρατα αἱ στιγμαὶ τῶν γραμμῶν. χαὶ αὗται τῶν ἐπιφανειῶν, 

χἀχεῖναι τῶν σωμάτων. 

Ρ. 409481 Συμβαίνει δέ, χαϑάπερ εἴπομεν, πῇ μὲν ταὐτὸ λέγειν 
τοῖς σῶμά τι λεπτομερὲς αὐτὴν τιϑεῖσι, πῇ δ᾽ x 

IM 
M 

15 χινεῖσθαί φησιν ὑπὸ τῆς 

ὲ 

ς 
e , Pb 4 ΞΕ MM x Ἁ 2 e ὑπάρχει ἀδύνατα πρῶτα μὲν τὰ 3x τοῦ χινεϊαθαι συμβαίνοντα dons ἴδια 
δὲ ἐχ τοῦ λέγειν αὐτὴν ἀριϑμόν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ χινεῖσθαι εὐλόγως ἄν μόνοι i di 

» EAT , - αὐτὴν νομίζοιεν οἱ σῶμα οἰόμενοι, τὴν πρὸς τούτους χατὰ τὰ ἄτοπα χοινω- 
e “Ὁ c^ I 20 νίαν τῶν ἀριϑμὸν αὐτὴν δριζομένων ἑαυτὸν χινοῦντα παραδίδωσιν οὐχέτι 

χατὰ τὸ χινεῖσϑαι (τοῦτο γὰρ ἤδη εἴρηται), ἀλλὰ χατὰ ἄλλας ἐπιβολάς. τοῖς 
μὲν γὰρ ἕν σῶμα συνεχὲς αὐτὴν φάσχουσιν, πῦρ ἢ ἀέρα Tj τι ὅλως λεπτο- 85 

i 
DEA x μερές, ἕπεται ἄτοπον τὸ δύο ἐν ταὐτῷ σώματα ποιεῖν, τό τε χινοῦν xal τὸ 

χινούμενον: διὰ παντὸς "(à 
- - ΄ C7 

p τοῦ ζῶντος ἥχει ἢ Quy; τοῖς δὲ ἐχ μονάδων 

95 ἀριϑμὸν com φάσχουσι τὸ δύο στιγμὰς ἢ xol πολλὰς ἐν ταὐτῷ ποιεῖν" 
χαὶ πᾶσαι γὰρ αἷ τῆς ψυχῆς ἐν τῇ μιᾷ σωματιχῇ ἔσονται. ἕτεραι γὰρ αἱ 
Ψυχιχαὶ στιγμαὶ παρὰ τὰς σωματιχάς, ἵνα uj πᾶν σῶμα ἔμψυ yos y δμολογεῖν 

ἀναγχαζώμεϑα. τοῖς δὲ πλῆϑος αὐτὴν λέγουσι σωμάτων χατὰ τὸ ἴ 
αὐτοῖς ἑπόμενον ἄτοπον παρὰ τοὺς χινοῦντας αὐτὴν ot ἀριϑμὸν εἰπόντες 40 

30 ἐχ μονάδων χοινωνοῦσιν. εἴρηται δὲ ἤδη τὸ τούτοις ἑπόμενον, τὸ τὰ μὲν 
χινοῦντα λέγειν τῶν ψυχιχῶν μορίων τὰ δὲ χινούμενα ἀδιάφορα ὄντα. 

bi ἕπεσϑαι δέ φησι xal ἄλλα ἄτοπα τοῖς εἰς ταὐτὸ συμπλέξασιν ἀριϑμὸν 

xai χίνησιν" ἃ xoi εὐϑὺς ἐπιφέρει, ὅτι οὐ μόνον τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς 
ἀδύνατον εἶναι τοιαύτην, ἀλλ᾽ οὐδὲ συμβεβηχέναι αὐτῇ τὰ λεγόμενα δυνατόν. 

35 τουτέστι τὸν ἀριϑμόν. οὐ γὰρ ὥσπερ τὴν χίνησιν ὑπάρχειν ἐλέγομεν τῇ 
ψυχῇ xal τοῖς πάϑεσι xad συμβεβηχὸς τῷ τὸ σῶμα χινεῖσϑαι. οὕτω χαὶ 4 

τὸν ἀριϑμόν. ποῖον γὰρ ἄν τις ἀριϑμὸν τοῖς λογισμοῖς ἢ τοῖς ἄλλοις 
(ἔργοις) ἢ τοῖς πάϑεσιν ὁπωσοῦν ἀποδοίη; χαλεπὸν γὰρ ἐφαρμόζειν. ὡς χαὶ 

1 ἄψυχα A! 6. 1 οὔτε — οὔτε correxi: οὐδὲ --- οὐδὲ Aa 18. 14 τῇ μὲν --- τῇ δὲ ἃ 
29 αὐτοῖς] τῆς Α 90 post ἑπόμενον add. παρὰ A! 38 ἔργοις inserui ἀπο- 

δοίη ὁπωσοῦν ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 5 
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ἐπὶ τῆς ἁρμονίας ἔφη, εἰ ix μονάδων δηλαδὴ νοοῖμεν τὸν ἀριϑμόν, ἐπεὶ τῇ !7v 
, ^ Ld n A M , -Ὃἢ - € ^ ^ Ὁ e pug 

μεσότητι τῆς ψυχῆς, ἣν διὰ τοῦ ἀριϑμοῦ τοῦ ἑαυτὸν χινοῦντος δηλοῦν ὃ Ξενο- 
, 3 , ) : € A — 5 , , € , Led ' , χράτης ἐβούλετο, xa αὑτὰ τῇ εἰς γένεσιν προελϑούσῃ ὑπάρχει ταῦτα τὰ πάϑη. 

p.409»18 Τριῶν δὲ τρόπων παραδεδομένων, χαϑ᾽ οὗς δρίζονται 
τὴν ψυχήν. 

Οὐ ταὐτὸν τὸ τινὰ οὐσίαν ἢ ἐνέργειαν T, ὅλως ὁποιανοῦν σχοπεῖν ἰδιό- 
τητα xol τὸν τοῦ εἶναι αὐτῆς τρόπον. τὸ μὲν οὖν χινητιχὴν εἶναι τὴν 
ψυχὴν xol ἀσωματωτέραν τῶν φαινομένων πάντων σωμάτων | xot γνωστιχὴν 18: 
τὴν τῶν ζῴων, τὴν μὲν αἰσϑητῶν μόνων τὴν δὲ χαὶ νοητῶν, ἀποδέχεται 
τῶν ἐπιβαλόντων: οὐ μὴν ἔτι τοῖς παραδεδομένοις ἀρέσχεται τρόποις. 
οὔτε γὰρ τῷ χινεῖν ἑαυτὴν χινεῖν, οὔτε τῷ λεπτομερέστερον εἶναι σῶμα 
ἀσωματωτέραν εἶναι, οὔτε τῷ ἐχ τῶν στοιχείων εἶναι γνωρίζειν τὰ πρα- 
quaa, ἀχίνητόν τε οὖσαν παντελῶς xal χαϑαρῶς ἀσώματον, χαὶ οὐ χατὰ 
τὴν ὑλιχὴν ἀλλὰ τὴν εἰδητικὴν ἑστῶσαν ἀρχήν: ὑλικὰ δὲ τὰ στοιχεῖα. 
ὅτι μὲν οὖν καὶ ἀκίνητος τὰς σωματικὰς πάσας χινήσεις, χαὶ ὅτι ἀσώματος 

ἥ τε τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου χαραχτηριστικὴ ζωὴ xoà μειζόνως T, ypo- 

uévm xol χινητικὴ τοῦ ὀργάνου x«l ἔτι μᾶλλον T νοερά, ἤδη διώρισε διὰ 
τῶν τὰ ἀντιχείμενα ἐλεγχόντων λόγων. ἐλέγχει δὲ λοιπὸν τοὺς ἐκ τῶν 
στοιχείων εἶναι λέγοντας αὐτήν, ἵνα χαὶ αὐτῶν τῶν ἁπανταχοῦ στοιχείων 
χαὶ τῶν ἐξ αὐτῶν συνισταμένων δι’ ὁμοιότητος ἢ γνωριστιχή. οὐ γὰρ 
ταύτῃ βούλεται τὴν ψυχὴν γινώσχειν ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ εἶναι μὲν συγ- 
γένειάν τινα xol οἰχειότητα τῷ γινώσχοντι πρὸς τὸ γνωστόν, εἴ γε f| xac 
ἐνέργειαν γνῶσις χατὰ τὸ γνωστὸν ἵσταται, εἰδητιχὴν δὲ ταύτην καὶ οὐ- 
δαμῶς ὑλιχὴν (εἴπερ xal ὅταν σύνϑετον ἢ τὸ γνωστὸν ὡς τὸ αἰσϑητόν, 
οὐ χατὰ τὴν ὕλην οὐδὲ χατὰ τὸ συναμφότερον ἀλλὰ χατὰ μόνον αὐτοῦ τὸ 
siüoc ἕστηχεν ἣ γνῶσις), ὡς ἐνέργειαν οὖσαν xot οὐ πάϑος: ἀλλὰ τὴν μὲν 
τῷ ὀργάνῳ συνεργῷ χρωμένην οὐχ ἄνευ πάϑους γινομένην. οὐχ ἐν αὐτῇ 
τῇ Ἰνώσει ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι συνισταμένου τοῦ πάϑους. xal τότε 
γὰρ ἣ εἰς τὸ εἶδος ἀποτελευτῶσα χρίσις ἀπαϑής ἐστιν ἐνέργεια, ἔτι xod 
xav οἰχείαν ἐνέργειαν τοῦ γινώσχοντος ἐγγινομένη. ἔστι γάρ τι xoi ἔξωϑέν 
τινι xax! ἐνέργειαν ἐγγινόμενον εἶδος, ὡς τὸ φῶς τῷ ἀέρι οὐ χατὰ τροπήν 

τινα. ὡς τὸ ἄχρονον τῆς παρουσίας τε χαὶ ἀπουσίας δηλοῖ (διὸ χαὶ ἐντε- 

λέχεια λέγεται τοῦ διαφανοῦς), xal ὡς ἣ ζωὴ τῷ σώματι xal ὅλως τῇ 
ὕλῃ τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν. ἣ δὲ γνωστιχὴ ἐνέργεια ἔνδοϑεν, xal αὐτὴ οὐ 
τοῦ συνθέτου ὡς f, ϑερμαντικὴ τοῦ πυρός" ἣ γὰρ εἰς εἶδος ἀποτελευτῶσα 
xai ἢ ἀμερὴς xoi ὅλη ἐν τῷ νῦν οὐ μεριστῆς ἀλλ᾽ ἀμερίστου ἐστὶν οὐσίας. 

ὅϑεν xol ἀρχικὸν πᾶν τὸ χαϑαρὸν χατὰ τὴν εἰδητιχὴν ἑστὼς ἐνέργειαν" 
τὸ δὲ λογιχῶς xai νοερῶς μειζόνως ἀρχιχόν, xal μάλιστα ὅταν μηδὲ ὡς 

ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι. τίς οὖν T, τοῦ γνωστιχοῦ πρὸς τὸ γνωστὸν 

συγγένεια ; εἰδητυκή, ὡς εἴρηται, xal αὐτὴ ζωτικὴ καὶ χριτική-. ἣ δὲ εἰδη- 
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τιχὴ τὴν ἀμέριστον δηλοῖ πάντων πρὸς πάντα χοινωνίαν. χαὶ ἥνωται μὲν 18r 
3 , M Ν᾿. ἣν » iJ c u- v M e ΄ Ξ ἀλλήλοις xai τὰ ἔσχατα εἴδη τὰ τοῦ χινεῖσϑαι ἄρχοντα xal ὡς χινουμένων 25 

δριστιχά, τὰ δὲ γνωστιχὰ χαὶ ὡς Testers ἀλλήλων πεπληρωμένα. ἀλλ᾽ 

ἢ μὲν εἱλιχρινῶς ἀμέριστος ἕνωσις τοῖς εἴδεσι πρόσχειται, ταῖς δὲ λογιχαῖς 

οὐσίαις ἢ χατὰ λόγους χοινωνία: οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ot λόγοι ἀλλήλων εἰσὶν 
», , σ 5 ν - P] - N c 5 2 $ , ἀπεσπασμένοι, ὅτι οὐχ ἐν μερισμῷ αὐτοῖς τὸ εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν xowovía χε- 

χαλασμένῃ χαὶ ὑφειμένῃ τῆς ἀμερίστου ἑνώσεως. διάφορα Oi τὰ μέτρα 
τῆς ὑφέσεως. τὰ μὲν γὰρ κατὰ Migne τοὺς προσεχεῖς τοῖς νοεροῖς εἴδεσι 30 

γινώσχοντα ὀλίγην ἔχει ἀν ὕφεσιν xal διαπρεπῇ τὴν χοινωνίαν, τὰ 
M 

10 ἀποτέρω ἀνάπαλιν. xol τὰ μὲν τῶν πρώτων ἐστὶ Üsopquxà εἰδῶν, 
Y b) 9 , 5 - , M 5 , Ye σι Ld 5 AJ M 5 xoi xax οὐσίαν αὐτοῖς συνημμένα xal οὐ πάντῃ ἔξω ῥέοντα ἀλλὰ xol εἰς 

ἑαυτὰ χαὶ εἰς τὰ χρείττω ἐπιφερόμενα. τὰ δὲ ἔσχατα ὅλα πρὸς τὸ ἔξω 
ἀποτεινόμενα οὔτε τῶν χρειττόνων οὔτε ἑαυτῶν ἀλλὰ τῶν ἔξω ce 

[1] 

d 2 M , 5 ΄ T M , -— 

πραγμάτων ἐστι μονῶν ἀντιληπτιχά. οις χαι αὕτοις οὐδ di τὰ μέσα α. 00y 

fo] 15 ὡς τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ ὡς μέσα νος ὡς ἀνάπαλιν ὅταν τὰ μέσα τῶν πρώτων 85 
x ( ϑεωρητιχά. T, Es ἔνεια xai οἰχειότης ὡς δευτέροις ἐστὶ πρὸς πρῶτα. i PUE i h p 

» Ll — —— - 

οὐχὶ οὖν τὴν πρὸς ἄλληλα τοῦ γνωστιχοῦ xoi τοῦ γνωστοῦ οἰχειότητα ἀναί- 

γεται ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ ἀνάγκης ἐν ταυτότητι τὴν οἰχειότητα 
τίϑεται εἶναι" μήτε γὰρ τοῖς ἐξῃρημένοις αἰτίοις, οἷον φιλίᾳ T, τῷ νείχει I" , i i , 

20 ἐς ταὐτὸν ἰέναι τὴν Ψψυγὴν υἱὴτε τοῖς ὑφειμένοις τοῖς Hou: στοιγείοις. 
f i i 1 h - 

o - ἘΠ - [4 ^ » , " € M - , ς γῳ 

πὼς οὖν ταῦτα ὑλιχὰ ὄντα γνώσεται; ὅτι χαὶ ταῦτα χατὰ λόγου οριςεται 

ἰ 
Y 

φυσιχούς, οἷς xal αὐτοῖς συγγενὴς ὃ ψυχικός ἐστι λόγος. ε χαὶ πᾶν 40 

τὸ δεχτιχὸν οἰχείως ἔχειν δεῖ πρὸς τὸ ἐγγινόμενον εἶδος xal τὸ εἴδος πρὸς 
τὴν ὑποδοχήν, χαὶ τῇ ὕλῃ ἔσται πρὸς τά τε εἴδη χαὶ τοὺς pou MS 

95 χατὰ τὴν ἀμυδρὰν ἔμφασιν, xal τούτοις πρὸς τὴν ὕλην χατὰ τὴ 

ὑπεροχὴν χαὶ τὴν Huc χαὶ ἑνοποιὸν ἀρχήν. οἰχεία δὲ ἥ τε edd 
τοῖς ἑνιζομένοις xal ἣ E τοῖς συνεχομένοις. οὐχ αὐτὰ οὖν ἐν τ 
οὐσίᾳ τῆς ψυχῆς τὰ γινωσχόμενα πράγματα, ἀλλ᾽ ai πρὸς αὐτὰ συγγενε 

εἰδητικαὶ ἰδιότητες: μᾶλλον δὲ εἰδητιχαὶ μὲν ἐν 
τοὶ MM 

δι 

εἰ eR. "e 
(0 νῷ λογιχαὶ δὲ ἐν εὶ 

30 Ψυχῇ καὶ διάφοροι πρὸς τὰ διάφορα. τῷ μὲν γὰρ χατὰ τὰ ἐν αὐτῷ εἴ 

xai ἣ τῶν δευτέρων γνῶσις, τῇ δὲ χατὰ τοὺς ἐν αὐτῇ λόγους οἰχείως πρὸς 

ἕχαστον τῶν Ἰνωστῶν προβαλλομένους. ταῦτα δὴ χαὶ τῇ τοῦ φιλοσόφου 

συμπροϊόντες λέξει ϑεωρήσωμεν. 

p.409»933 Λείπεται δὲ Dupin πῶς λέγεται τὸ ἐχ τῶν 

35 στοιχείων αὐτὴν εἶναι. 

Λέγουσι μὲν γάρ, ἵνα τῷ δμοίῳ τὸ ὅμοιον Ἰνωρίζῃ, ὡσπερανεὶ τὴν 

Voy τὰ πράγματα τιϑέντες. | οὐ Menit. αὐτὰ τὰ πράγματα ἐν τῇ 18v 

ψυχῇ ὑ inpycnt [ooa γὰρ τὸ τῆς ὑποϑέσεως ἄτοπον μάλιστα ἐπὶ τῶν σω- 
J μάτων), ὅτι οὐδὲ τὰ τέ ἼΣΩΝ Geogr μόνα ἐν αὐτῷ ἀνάγχη ὑποτίϑεσϑαι, ἀλλὰ 

40 χαὶ τὰ σύνϑετα πάντα: οὐ γὰρ ἐχ στοιχείων μόνων. ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸν λόγον 

32 δὲ ἃ 86 λέγουσι --- τιϑέντες] horum loco lemma usque ad ὀστοῦν p. 409 "32 profert ἃ 
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τῆς συνϑέσεως γινώσχεται. δεῖ οὖν xat τὸν ἑχάστου ἐνυπάρχειν λόγον, εἰ μέλλοι 18v 
χαὶ τὸ σύνολον, τούτεστι τὸ σύνϑετον, γνωρίζειν. ϑεὸν δὲ χατ᾽ Ἐϊμπεδοχλέα 5 
λέγει ἐχ τῶν στοιχείων ὄντα xol αὐτόν, τὸν σφαῖρον. xol μαρτύρεται καὶ 
'E ὃ A λέ OMEN -- , Ld M bi λό Ὁ ἢέ ὃ 66 

μπεδοχλέα ἐπὶ τῶν ὀστῶν χαὶ τὸν λόγον τῆς συνθέσεως παραδιδόντα. 
c2 ΄ ) Φ Π I »] , »y e “Ὁ e , M ' 

ἐπίηρος᾽ δέ, τουτέστιν ἐναρμόνιος, εἴρηται ἢ γῇ ὡς xÓfoc χατὰ τὴν [1υϑα- 
, Ὁ b M ΄ ^N NONIS P Y. ^ 2 ^ γόρειον παράδοσιν: τὸν γὰρ χύβον διὰ τὸ δώδεχα μὲν ἔχειν πλευρὰς ὀχτὼ | 

Ὁ ΄ Α NAUES ^ Y c b Ὁ , ΄ ς / 31 μὲν δὲ γωνίας ἕξ δὲ ἐπίπεδα τὴν ἁρμονιχὴν ποιοῦντα ἀναλογίαν ἁρμονίαν ἐχά- | 
€ , DA QA M M m; - 2 * c d Pe X f " Àouy. “χόανα᾽ δὲ χαὶ παρὰ τῷ ποιητῇ. ἐν οἷς ἢ τῶν μιγνυμένων γίνεται 

χρᾶσις, ἀγγεῖα " “φῦσαι δ᾽ ἐν χοάνοισιν ἐείκοσι πᾶσαι ἐφύσων᾽᾽, ἃ καὶ ᾿ εὔστερνα᾽ 10 

ὡς πλατέα διὰ τὸ χωρητιχὸν χαλεῖ. μίγνυσι δὲ πρὸς τὴν τῶν ὀστῶν γέ- 
γεσιν τέσσαρα μὲν πυρὸς μέρη. διὰ τὸ ξηρὸν χαὶ λευχὸν χρῶμα ἴσως 

, l4 5 ^ , , DA m NON E 3A g 

πλείστου λέγων αὐτὰ μετέχειν πυρός, δύο δὲ γῆς xal Ev μὲν ἀέρος ἕν δὲ 

ὕδατος" ἃ δὴ ἄμφω “νῆστιν αἴγλην᾽ προσαγορεύει, νῆστιν μὲν διὰ τὸ ὑγρὸν 
ἀπὸ τοῦ νάειν xal ῥεῖν, αἴγλην δὲ ὡς διαφανῆ. 

Ρ. 4101411 Ὁμοίως δὲ xal τὸ ἀγαϑὸν xal τὸ μὴ ἀγαϑόν. 

"Azoxoy μὲν xol τὸ σώματα ἄττα ὅλως λέγειν ἐν τῇ ψυχῇ, ἀτοπώτερον 15 
^N * dA € 3: m ^N N ) 7 N ΄ 5 ΄ δὲ τὸ xal ἄπειρα ὡς εἰπεῖν, διὰ τὸ xoi χατ᾽ εἶδος τὰ σύνϑετα ἀπερίληπτα 
ἀνθρωπίνῃ εἶναι νοήσει, xal μειζόνως τὸ καὶ στερήσεις ἐν εἰδητικῇ ἢ λογικῇ 
τίϑεσϑαι οὐσίᾳ. ἐν γὰρ τῷ ἐπιχτήτως τῶν λόγων δεχτικῷ ὑφίσταται ἣ 

2 . - M ARA ^ - ϑ όταν. e , M XA ἀλλ » στέρησις, xal οὐδὲ ἐν τῇ συμφυῶς αὐτῶν μετεχούσῃ x«l πολὺ μᾶλλον οὐχ 
ἐν τῇ xav' αὐτοὺς οὐσιωμένῃ. οὐ γάρ ἐστιν ἀλλ᾽ ἐνεργεῖ τὴν στέρησιν τὰ 
τῶν γενητῶν δριστιχὰ εἴδη. ταῦτα μὲν ὡς ὑποστατικά τὰ δὲ γνωστιχὰ 20 

γνωστικῶς τῷ προηγουμένως μὲν τὸ ἀγαϑὸν γνωρίζειν: ὅταν δὲ γενητὸν ἢ 
N 5 , EX DIEN M 5 [d , Χ 5 A 025] -— m 

τὸ ἀγαϑόν, οἶδεν αὐτὸ xal ἀναστελλόμενον ποτέ, xal αὐτὰ τῇ ἀναστολῇ τῆς 
τοῦ ἀγαϑοῦ γνώσεως γινώσχοντα τὸ xaxóv, ὡς T, ὄψις τὸ σχότος οὐ xac 

Δ ΄ὕ' M m , ? 5 € -“ ^ -Ὁ “Ὁ 5 N * ἐπιβολὴν χαϑάπερ τὸ φῶς, ἀλλ᾽ αὐτῷ τῷ μὴ ϑεωρεῖν φῶς. εἰ δὲ τὰ 
e mw , “Ὁ [d , » 

ὁπωσοῦν γνωστὰ αὐτά τις ἐν τῇ ψυχῇ τιϑείη. οὐ τὸ ἀγαϑὸν ἔσται μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ τὸ μὴ ἀγαϑὸν ἐν αὐτῇ. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον xal ἐπὶ τῶν 
ἄλλων" xal γὰρ τῶν ἄλλων εἰδῶν ἐνέσονται στερήσεις. 25 

Ρ. 410118 Ἔτι δὲ πολλαχῶς λεγομένου τοῦ ὄντος. 

Στοιχεῖα ἑκάστου λέγει γένους τὰ χοινῇ μὲν πᾶσι τοῖς ὑπὸ τὸ γένος 33 
(2 , », , ^N » / Ψ 5 (t Ὰ b] , M Ἁ ὑπάρχοντα, οὐχέτι δὲ ἄλλῳ τινί, οἷον οὐσίας μὲν τὸ αὐϑέδραστον xol μὴ 
ἐν ὑποχειμένῳ εἶναι, τὸ ἑδραστιχὸν τῶν ἄλλων xol ὑποχείμενον αὐτοῖς, τὸ 8 
ἑαυτοῦ ὄν, τὸ μηδὲν πρὸς τὸ εἶναι τῶν συμβεβηχότων δεῖσϑαι: διὸ xol ἣ 
αὐτὴ xal μία τῷ ἀριϑμῷ τῶν ἐναντίων ἐστὶ δεχτική. ποσοῦ δὲ τὸ μέτρον 
χαὶ τὸ τοσόνδε, τὸ ἰσότητος χαὶ ἀνισότητος δεχτιχόν, τὸ χαὶ πρὸς πέρας 
xoi πρὸς ἀπειρίαν ἐπιτήδειον. ποιοῦ δὲ τὸ χαραχτηριστιχόν, τὸ τοιόνδε, 

4 H 

ἑνὶ 

Ἐμπεδοχλέα v. 199 sqq. Stein. 8 παρὰ τῷ ποιητῇ] Hom. X 470 9 ἐν] ἐνὶ A: 
a ἐφύσσων Α 24 τῆς scripsi: τῇ Aa JT ἐπιτήδειον om. à 
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τὸ ὅμοιον x«t ἀνόμοιον. χοινὰ Oi τῶν δέχα ἔστι μὲν ὅσα ὡς ὄντων ἐστὶ [ὃν 
στοιχεῖα, ἀλλ᾽ οὐ συνωνύμως ἐπὶ πάντων λεγόμενα" 
ἔφη εἶναι χοινά, ἀλλ᾽ ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς χαὶ πρὸς ἕν. 
γνωστὰ ἐνυπάρχει τῷ γινώσχοντι, δεῖ πολλαχῶς τὰ χοινὰ ὑπάρξαι, χα 
χαχῶς, ὁσαχῶς xal τὰ χοινά᾽ εἰ OE χατὰ τὴν πρὸς αὐτὰ τῶν λόγων συγ- 
γένειαν, ἀρχεῖ χαὶ ὃ εἷς λόγος τῆς ταυτότητος, τὸ ἁπανταχοῦ γινώσχειν 
ταὐτόν. οὐ γὰρ μόνου τοῦ συνωνύμως λεγομένου ἔστιν ἑνὸς μία ἐπιστήμη. 
ἀλλὰ χαὶ τοῦ ἀφ᾽ ἑνὸς ἢ πρὸς ἕν, ὡς σαφῶς ταῦτα ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυ- 
σιχὰ διώρισται, χαϑάπερ χαὶ τοῦ ὑγιεινοῦ T ἰατριχή,. χαίτοι πολλαχῶς λε- 

Ἰομένου. πάλιν εἰ μὲν αὐτά τις λέγοι ἐνυπάρχειν τῇ ψυχῇ τὰ τῶν γνωστῶν 45 

στοιχεῖα, ἔσται T, ψυχὴ οὐχ οὐσία μόνον ἀλλὰ xol ποιὸν χαὶ ποσὸν xoi 
τὰ ἄλλα γένη. ἣ δὲ λογικὴ πρὸς ἅπαντα οἰχειότης οὐδὲν χωλύεται εἶναι 
οὐσιώδης. 

p.410223 Ἄτοπον δὲ xai τὸ φάναι μὲν ἀπαϑὲς εἶναι τὸ ὅμοιον 

ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, αἰσϑάνεσϑαι δὲ τὸ ὅμοιον τοῦ ὁμοίου xal 
[4 M e - e , γινώσχειν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ. 

Καὶ ἐν ἄλλοις διώρισται ὡς τὸ ἐνεργείᾳ χαὶ πάντῃ ὅμοιον ἀπαϑὲς 
ὑπὸ τοῦ ὁμοίου, τὸ ϑερμὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, xai τὸ ξηρὸν ὡσαύτως. οὕτω 50 

e ἃ xai τὸ γνωστιχὸν γνωστοῦ, ἀλλ᾽ οὐ γνωστιχοῦ. χαίτοι χαὶ αὐτοῦ, 

ἐπειδὴ χαὶ τὸ γνωστιχὸν γνωστόν, ὥσπερ xal τὸ γνωστὸν γνωστιχόν, χαὶ 
γινώσχει ἐνίοτε ὡς γνωστιχόν. διὸ οὐ xa) ὁμοιότητα ἁπλῶς. 

Ρ. 410125 Τὸ δ᾽ αἰσϑάνεσϑαι πάσχειν τε xal ποιεῖν τιϑέασιν. 

, ' , M "— 5 ΄ , , »y 5 ' Y ) Οὐ χατὰ μόνην τὴν τοῦ ὀργάνου πάϑην πάσχειν ὄν, ἀλλὰ xol xax 
5 Ἃ M , ^ lj N - 0 - QN T » NL D 

αὐτὴν τὴν χρίσιν ἢ χατὰ τὴν τοῦ | αἰσϑητοῦ εἴδους ἑτέρου ὄντος τῷ λόγῳ 19: 
παρὰ τὸ αἰσϑητικόν, τελειοῦταί γε χατ᾽ αὐτὴν τὴν αἰσϑητιχὴν ἐνέργειαν 

ποιεῖν ὄν. 

Ρ. 410120 Ὁμοίως δὲ xal τὸ νοεῖν τε χαὶ γινώσχειν. 

Γινώσχειν λέγων τὸ ἐπιστημονιχῶς. χαὶ αὐτὰ δὲ ποιεῖν τέ ἐστι χαὶ 10 
πάσχειν. τὸ γνωρίζειν γὰρ τὰ ὄντα χατὰ μὲν αὐτὴν τὴν γνωστιχὴν ἐνέρ- 

γειαν ποιεῖν ἂν εἴη" πάσχειν δὲ χατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ νοητοῦ T, ἐπιστητοῦ 
΄ 333 ἃς SN x y i 3 ow ΄ H AR €f E τελείωσιν. ἀλλὰ τὰ μὲν doÀa, ἐφ΄ ὧν συντρέχει εἰς ταὐτὸν τῷ ὑποχειμένῳ 

τὸ γινώσχειν τε xal τὸ γινώσχεσϑαι, ἅμα ἐστὶ ποιεῖν τε εἰς 6 

πάσχειν ὕφ᾽ ἑαυτῶν, οὐ χαϑὸ ὅμοια αὐτὰ ἑαυτοῖς, ἀλλὰ χαϑὸ ἀνόμοιά 

1 ócom.a ἐστὶ ο..Δ 2. δοχεῖα δ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ] Metaph. T' 2, 1003» 12 
16 τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἃ 11 χαὶ ἐν ἄλλοις] de Gen. et Corr. A 7, 323 * I8 

19 χαίτοι Diels: xal γὰρ Aa 22 πάσχειν τε xol ποιεῖν interpr. Simplicius: πάσχειν τι 

ἢ ποιεῖν καὶ χινεῖσϑαι À: πάσχειν τι καὶ χινεῖσϑαι a 21 τὸ γινώσχειν À 
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πως τῷ λόγῳ, ἐπειδὴ αὐτὰ x«l γνωστιχὰ ἑαυτῶν xoi γνωστὰ ξἕαυτοῖς. 19: 
3 

ἐπὶ δὲ τῶν ὑλιχῶν οὐ συντρέχει τὸ γνωστὸν τῷ γνωστιχῷ, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ 15 
ΟΝ ἐρεῖ, ἀλλὰ χαὶ τῷ ὑποχειμένῳ χεχώρισται, χαὶ οὐ μόνον τῷ λόγῳ. οὐ δὴ 
οὖν τὸ πῦρ ὑπὸ πυρὸς γινώσχεται: γνωστὸν γὰρ ἀλλ᾽ οὐχὶ xol γνωστιχὸν 

5 τὸ πῦρ. χαὶ ὅτι ἐπὶ τούτων οὐ συντρέχει ἀμφότερα, μαρτύρεται [δὲ] χαὶ τὰ 
ἐναργῶς φαινόμενα. εἰ γὰρ T γῇ ἐγίνωσχε, τὰ γηινώτερα ἂν τῶν μορίων 
ἣν χαὶ αὐτὰ γνωστιχά. χαίτοι μάλιστα τῶν γηίνων σωμάτων φαίνεται οὐ- 
δὲν αἰσϑανόμενον. ἐν δὲ τῇ λέξει τὸ μαρτυρεῖ δὲ τὸ νῦν λεχϑὲν ἀντὶ 90 

τοῦ λεχϑησομένου ἀποδεχτέον, ὡς δηλοῖ ἐπιφερόμενος ὁ γὰρ σύνδεσμος 
10 αἰτιολογικὸς ὥν. χαὶ τὰ νεῦρα δὲ ἐν τοῖς ἀναισϑήτοις τάττει, ὡς χαὶ τὸ χατὰ 

τὴν ἁφὴν αἰσϑητήριον τὸ πνεῦμα εἶναι βουλόμενος. δῆλα δὲ xol τὰ ἑξῆς 
ἐπιχειρήματα. τὴν γὰρ χυρίως ἀρχὴν Saut εἶναι γνωριστιχὴν χαὶ ὡς 
αὐτὸ τοῦτο οὔσης ἀρχῆς, χαὶ OU ἑαυτῆς xal τῶν ἀρχομένων πάντων χατὰ 
τὴν αἰτιώδη πάντων περίληψιν. συμβαίνει δὲ τοῖς οὕτω μερίζουσι τὰς ἀρχὰς 

15 xal διὰ τῆς ὁμοιότητος τὴν γνῶσιν εἰσάγουσιν ἑνὸς μόνου ἀποδιδόναι γνῶσιν 25 
ἑχάστῃ ἀρχῇ τῶν δὲ ἄλλων ἄγνοιαν, τῷ δὲ ἀρχομένῳ xol ἐξ αὐτῶν συν- 
ϑέτῳ τὴν πάντων γνῶσιν πλὴν τοῦ σφαίρου, ὃν Ἐξμπεδοχλῆς ϑεὸν ὑμνεῖ. 
ἐχεῖνος γὰρ μόνος τῶν συνθέτων τὸ νεῖχος οὐχ εἴσεται, ἐπεὶ οὐ συμπλη- 
ροῦται ἐξ αὐτοῦ. 

20 p. 4100υ1 Ὅλως δὲ διὰ τίν᾽ αἰτίαν οὐχ ἅπαντα ψυχὴν ἔχει τὰ ὄντα: 

"Exe νοῦς καὶ ψυχὴ τὰ γνωστιχά, γνωστιχὰ δὲ τὰ στοιχεῖα καὶ τὰ 30 
ἐξ αὐτῶν. xol τὸ ἀντίστροφον ἔσται ἀληϑές, τὸ πᾶν στοιχεῖον xal ἐχ στοι- 

χείων ψυχὴν εἶναι T, νοῦν, ἤγουν ἔχειν ταῦτα χαϑὸ γνωστιχά, διότι μὴ 

χατ᾿ ἄλλο τι ἢ γνωστικὸν ὥρισται, τὸ δὲ γνωστικὸν λέγουσι τοῖς στοιχείοις 
25 χαϑ᾿ ἑαυτὸ ὑπάρχειν. 

p.410»10 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις xal τί ποτέ ἐστι τὸ ἑνοποιοῦν 
ταῦτα. 

σ Ὁ » € -— Ἃ ΄ zr e N zi y » ) 

Απαν σῶμα xüy ἁπλοῦν x&v σύνϑετον Tj, ὡς τὸ εἶναι ἔχει οὐ xo 36 
[s Y $5 (26. 4) Iu - 5 b DEN EY "Ὁ Y b toD Qe ἴὰ ξαυτὸ οὐδ᾽ ὑφ᾽ ξαυτοῦ, ἀλλὰ x«U ἕτερον τὸ εἰδητιχὸν xoi Ó« ἕτέρου 

-Ὁ ων «X - [rd 5 y 

30 τοῦ ποιητιχοῦ ἢ τελιχοῦ αἰτίου, οὕτω xol τὸ ἕν xaxà τὸ εἰδητικὸν ἔχει xal 

ὑπὸ τοῦ ὑποστατιχοῦ αἰτίου διὸ x«l τὸ τὰ σύνϑετα &vw(Lov ἐστὶ τὸ μὲν 
εἶδος ὡς τὸ x«U' ὅ, τὸ δὲ ποιητικὸν ὡς τὸ ὑφ᾽ οὗ. χυριώτερον δὲ δηλαδὴ 
τὸ τοῦ εἶναί τε xol τοῦ συνέχεσϑαι αἴτιον τῶν οὐσιωμένων τε χαὶ ἕνιζο- 40 

μένων. τὰ δὲ στοιχεῖα οὐσιοῦταί τε χαὶ ἑνίζεται, ὅπερ τὸ συνέχεσϑαι δηλοῖ 
Ld , - -Ὁ , » ^ , , αὶ ΄ 

35 ἐν τοῖς ζῴοις τῇ joy. χυριωτέρα ἄρα τῶν στοιχείων ἀρχὴ T, ψυχή. τὰ 

μὲν γὰρ ὡς ὕλη. ἣ δὲ ὡς τὸ εἶδος xal ὡς τὸ ποιοῦν, ἣ μὲν ὡς ζῶντος 

χαραχτηριστιχὴ ὡς εἶδος, ἢ ὃὲ ὡς ὀργάνῳ χρωμένη ὡς τὸ ποιοῦν. 

2 ἐν τῷ τρίτῳ] T 4 extr, 9 δὲ expunxi V χαίτοι] xai A φαίνεται om. a 
, 8 τὸ] τῇ ἃ 21 αὐτά ἃ 
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p.410»12 Τῆς δὲ ψυχῆς εἶναί τι χρεῖττον xal ἄρχον ἀδύνατον. 19r 

Τῶν ἐνυπαρχόντων τοῖς ζῴοις δηλαδή. ἀδυνατώτερον δ᾽ ἔτι τοῦ 
νοῦ, τουτέστι τῆς λογικῆς ψυχῆς" αὕτη γὰρ ἢ ἐνυπάρχουσα. χαὶ αὕτη 41 

προγενεστέρα ἐστὶ χατὰ τὴν τοῦ λόγου ἀχολουϑίαν, ὅπερ τὸ εὔλογον ση- 
μαίνει, διὰ τὸ ἐγγίνεσϑαι xal μὴ φϑείρεσϑαι. χαϑάπερ πρότερον ἔφη, xoi 
χυρία χατὰ φύσιν" χυριώτατον γὰρ τὸ xal τοῦ γίνεσϑαι xal τοῦ εἶναι ἐξῃ- 
ρημένως αἴτιον. οὐ χαλῶς ἄρα τινὲς τὰ σωματικὰ στοιχεῖα ὡς πρῶτα δ0 
τῶν ὄντων πρεσβεύουσι. δι’ ὧν ἐδήλωσε xal ὅπως γινώσχει ἢ ψυχή, ὅτι 
ὡς εἶδος οὖσα γνωστιχόν᾽ ὥστε xal ἢ πρὸς τὰ γνωστὰ αὐτῆς οἰχειότης οὐχ 
ὑλιχὴ ἀλλ᾽ εἰδητιχὴ νοείσϑω συγγένεια. 

' Y p.410»16 Πάντες δὲ xai ot διὰ τὸ γνωρίζειν xat αἰσϑάνεσϑαι xoi 
^ ep τὰ ἕξῆς. 

Ὁ σχοπὸς τῶν προχειμένων ῥημάτων ἐν τούτοις, ἐνδείξασϑαι εἶναι μέν 19» 
τι χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον ψυχῇ (οὐ συνωνύμως λέγω, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς 

χαλούμενα, χαϑάπερ τὸ ὄν, τὸ ἀγαϑόν, τὸ ὑγιεινόν, T, χίνησις" εἶναι γάρ τι 
δεῖ τοιοῦτον, ὃ πάσῃ ὑπάρχει ψυχῇ; χκαϑ᾿ ὃ χαὶ χοινωνοῦσιν ἀλλήλαις χαὶ 

ἀπὸ τῶν ἄλλων χωρίζονται). παρὰ δὲ τοῖς πρεσβυτέροις μὴ παραδεδόσϑαι 

[-1] 

2n , P d ' x b M 5 x y M iJ , 

. “ - 2 " 7) “,2κις, ν᾿ m^ Ji. τὸ χοινόν. οὔτε γὰρ τὸ γνωριστιχὸν xal αἰσϑητιχὸν οὔτε τὸ χατὰ τόπον 
χινητιχὸν πάσῃ ὑπάρχει. γνωριστιχὸν δὲ ἔοιχε τὸ λογιχῶς λέγειν γνωστιχόν, 

διὸ ὑποχατιὼν νοῦν τοῦτο χαλεῖ. ἀλλ᾽ εἰ xai μὴ τὸ χατὰ τόπον χινητιχόν r , 

τὸ χινητιχὸν ἁπλῶς δόξει πάσῃ ὑπάρχειν" xai γὰρ τῇ φυτιχῇ τὸ αὐξητιχόν, 
ὃ ἣν χατὰ ποσὸν χινητιχόν. ἀλλὰ δοχεῖ φησι μόνην τὴν χατὰ τόπον χινεῖν 10 
$5 Ψυχὴ τὸ ζῴον, ἐπειδὴ waüsvi τῶν ἐχτὸς συνεργῷ χρωμένη αὐτὸ οὕτω 

χινεῖ, ὡς τό γε αὐξητιχὸν ἔξωϑεν οὖσι τοῖς σιτίοις χρῆται. μήποτε 
χαὶ ὡς τῆς φυτιχῆς οὐχ ἐχούσης ἐναργῶς τὸ ὑὕφ᾽ οὗ, ἐπιχλινούσης 
μᾶλλον εἰς τὸ χαϑ’ 6, διὰ τοῦτο φύσεώς τινος οὔσης (xai γὰρ ἣ φύσις 
ἀρχὴ τοῦ χινεῖσϑαι χαὶ τοῦ πάσχειν ἀλλ᾽ οὐ τοῦ χινεῖν), ἵνα χαὶ ἐπὶ τῶν 

ὃ 

ὃ 

τρεφομένων τὸ χαϑ’ αὑτὸ χινοῦν τὸ ὑποστῆσαν Tj. ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν xoà 
΄ ^ e [4 - - ^ a )€ εἰ φύσιν χινουμένων. ἐναργὴς (δὲ) f ὑπὸ τῆς ψυχῆς χίνησις διὰ τὸ xa 6p- τὸ 

μὴν γίνεσϑαι. 

p.410»21 Ὁμοίως δὲ χαὶ ὅσοι τὸν νοῦν xal τὸ αἰσϑητιχὸν ἐχ τῶν 

στοιχείων ποιοῦσι. 

Ὁμοίως γὰρ xai οὗτοι οὐ περὶ πάσης λέγουσι ψυχῆς. οὔτε γὰρ τὰ 

ἄλογα διάνοιαν ἔχει (ταὐτὸν νῦν διάνοιάν τε χαὶ νοῦν λέγων, ἵνα τὴν λο- 
M ^ , , » Y H » ^ , ^N , ΡΨ * e -— 

35 qu» δηλώσῃ ζωήν), οὔτε τὰ φυτὰ αἴσϑησιν T, φοράν. διὸ οὐδὲ τοὺς τὸ 
bg » "ow , , € , 

xaxà τόπον χινητιχὸν αὐτῇ ἀποδιδόντας περὶ πάσης λέγειν ὑπέμνησεν. 30 

2 τῶν — δηλαδή om. ἃ 5 πρότερον ἔφη] ef. p. 408 18 23 συνεργῷ om. ἃ 

21 ἀλλ᾽ οὐ τοῦ κινεῖν om. a 29 δὲ inserui 



σι 

10 

90 

90 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 5 [Arist. p. 410 0 24. 41122] 

p.410»24 Ei δέ τις xal ταῦτα παραχωρήσειε. 

Ἐπειδὴ μυϑικώτερον, ὡς αὐτὸς ἔφη, ot Π|υϑαγόρειοι x«i τὰ ἄλογα 
ἐδόχουν ταῖς λογικαῖς ζωοῦν ψυχαῖς, ἔνιοι δὲ xol τὰ φυτὰ ὡς Ἰὑμπεδοχλῆς, 

οὕτω δ᾽ dy χαὶ τὸ χινητιχὸν χατὰ τόπον xal τὸ αἰσϑητικὸν xal πρός γε 
τὸ νοητιχὸν πάσαις ἥρμοττε ψυχαῖς, εἴ τις, φησί, χαὶ ταῦτα ἄτοπα ὄντα 

συγχωρήσειεν, ἵνα πάσης ψυχῆς μέρος ἡ τὸ νοητιχὸν χαὶ αἰσϑητικόν, οὐ δ᾽ 
ἂν οὕτω λέγοιεν χαϑόλου περὶ πάσης ψυχῆς. ἀντὶ τοῦ περὶ τῆς πάσης. 
ὅπως γὰρ εἶπε περὶ πάσης ἑρμηνεύων ἐπήγαγεν οὐδὲ περὶ ὅλης οὐδὲ περὶ 

υἱᾶς, ὡς ἐχούσης ἑχάστης xol ἄλλας δυνάμεις, περὶ ὧν οὐδὲν εἰρήχασι. 

δῆλον δὲ ὡς xol οἱ δι’ ἀναπνοῆς ἕλχεσϑαι τὴν ψυχὴν λέγοντες ὑπὸ τῶν 

ζῴων οὐ περὶ πάσης λέγουσιν" οὔτε γὰρ ἅπαν ζῷον οὔτε τῶν φυτῶν τι 
ἀναπνεῖ. ἔοιχε 0& ὃ Ὀρφεὺς τὴν μὲν τῶν σωμάτων πρὸς ζωὴν ἐπιτη- 
δειότητα ἀναπνοὴν χαλεῖν, τὰς δὲ δλιχὰς χινητιχὰς αἰτίας ἀνέμους, ὧν οὐχ 
ἄν ποτε χωρὶς at μεριχαὶ ψυχώσειαν τὰ ἐπιτήδεια σώματα. τοῦτο OE λέ- 

ληῦε, φησί, τὸ μὴ πάντα ἀναπνεῖν τοὺς οἰομένους χατὰ ἀλήϑειαν πάντα τὰ 
ζῶντα δι᾿ ἀναπνοῆς ψυχοῦσῦαι. 

ἐχ τῶν στοιχείων ποιεῖν, οὐϑὲν δεῖ 
(Lic OL y x Oo y. Qv». ὅν τ΄ 
᾿ 

ῃ bi , FN Z € V ' Δ m ! m 5 , eo Ὅτι piv οὐ στοιχειώδης ἣ πρὸς τὰ γνωστὰ τῆς ψυχῆς οἰχειότης, ἵνα 
, 5 b] ΡΣ ^ M 5 - Ad -Ὁ- 2/95 M € x [d Ψ , 

γινώσχῃ, ἀλλ᾽ εἰδητιχὴ χαὶ ἀρχιχὴ τῶν ἐνύλων xai ἑνοειδὴς ὡς ἀμέριστος, 
.ν M Ὁ ς ΤΩΣ LÀÀ A). "- 4| 2 - Ὡ: , B2 - » ^ ὃ ΄ - 

διὸ xol ταῦτα ἑνίζει ἀλλήλοις τὰ ἐν τοῖς ἐμψύχοις στοιχεῖα, ἤδη διήρ 
ϑῥωται. νῦν δὲ προστίϑησιν ὡς εἰ χαὶ ἔδει ἐχ στοιχείων αὐτὴν ποιεῖν, ἵνα p X 7 , 
οὕτως ἢ πρὸς τὰ γνωστὰ σώζηται συγγένεια, οὐχ ἐκ πάντων ἔδει" dpxely 

γὰρ ϑάτερον τῶν ἐναντίων ξαυτό τε χρίνειν χαὶ τὸ ἐναντίον. τοῦτο 
0E οὐχ ἁπλῶς ἀληϑὲς οἶμαι, ἀλλ᾽ ὅταν ϑατέρου στέρησις ἢ. τῷ γὰρ εἴδει 
$ στέρησις γινώσχεται ὡς τῇ ὑγείᾳ d, νόσος, ἐπειδὴ πᾶσα στέρησις ἐν ἐμ- 
φάσει τέ ἐστιν ἀτελεῖ τοῦ εἴδους, οὗ ἐστιν 1| στέρησις, xol ἅμα ἀπουσία 
τῆς τοῦ εἴδους τελειότητος. χατὰ τὴν ἔννοιαν τοίνυν τοῦ εἴδους χαὶ τὴν 
Y , m Χ M 5 7 - σ "M Y Y zx e] , ἔμφασιν αὐτοῦ xal τὴν ἀπουσίαν γνωριῶ. ὅταν δὲ ἄμφω εἴδη ἢ τὰ ἐναντία, 

- ἊΣ ΠΟ Εν ' , ' SEAT S , 3 21 M τὸ ) πῶς τῷ ἑτέρῳ τὸ λοιπόν, xal αὐτὸ ἰδιότητος εἰσάγον αἰτίαν xoi οὐ χα 
ἕτερόν τι ἀλλὰ xa αὑτὸ γνωριζόμενον; ἀλλ᾽ εἰωϑὼς 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ 
ψυχρὸν τοῦ ϑερμοῦ λέγειν στέρησιν, εἰ ταῦτά τις ϑείη στοιχεῖα, ἀχολούϑως 
€ -€ , c bi Χ x M Σ “Ὁ 3 M Χ » N », , ἑαυτῷ λέγει ἱχανὸν τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν ψυχῇ εἶναι xoà πρὸς τὸ τὸ ἐναντίον 

, ^ ὭΣ wx ἈΝ τ. p - b 5 X e Y γινώσχειν. δηλοῖ δὲ xol παραδείγμασι χρώμενος, τῷ μὲν εὐϑεῖ ὡς εἴδει, 
τῷ δὲ χαμπύλῳ ὡς στερήσει" διὸ τὸ χαμπύλον οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε τοῦ 
εὐϑέος εἶναι γνωριστιχόν, ἀλλὰ τὸ εὐθὺ ἀμφοῖν. εἰ γοῦν ὡς εἶδος xoi 
τὸ χαμπύλον ληφϑῇ, οἷον τὸ χυχλιχόν, οὐ τῷ εὐϑεῖ χανόνι γνωσθήσεται 
ὡς χυχλιχόν, ἀλλὰ μόνον ὅτι οὐχ εὐϑύ: ὡς τῷ ἐφαρμόζοντι αὐτῷ περι- 

μιν, M x1 A , y, ) TN ^ N 3 Χ Ὁ Y 

φερεῖ μέτρῳ xol τὸ χυχλιχὸν εἰσόμεϑα χαϑ’ αὑτὸ χαὶ τὸ εὐϑὺ ὡς μὴ] 

11 εἴ τε] εἴτε δὲ Α: εἴπερ ἃ 

19» 

90 



Vom 

10 

20 

25 

30 

35 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 5 [Arist. p. 41122. 1. 8. 9] 

χυχλιχόν. βούλεται δὲ xal διὰ τούτων δηλοῦν εἰδητιχὴν εἶναι τὴν γνῶσιν 20r 
ἐνέ έργειαν. 

Z - e , , ^ - , 

p.4l1a7 Καὶ ἐν τῷ ὅλῳ ὃέ τινες αὐτὴν uspiy Ua: φασίν. 

: - gl Τὶ τ ces n SUN * 
Et xot προηγουμένως αὐτῷ ἐξ ἀρχὶ ἧς ὃ σχοπὸς περὶ τῆς τῶν ὕνητῶν 

, nd Ja 1? - 

ζῴων ψυχῆς, ἀλλ᾽ ὅμως xai περὶ τῆς οὐρανίας ἐποιήσατο ἤδη τινὰ λόγον. 
Ξ 
ὡς ἀμεγέϑης, ὡς νοερά, ὡς χωριστῶς παροῦσα τῷ σώματι, χαὶ οὐχ ὡς 
δοχεῖ λέγειν Πλάτων συμπεπλεγμένη. χαὶ νῦν ὅπως αἱ ἐν τοῖς ὅλοις στοι- 

χείοις αἱ xai αὐτὰ ζωοῦσαι πάρεισι ψυχαί. ἐνδείχνυται, ὅτι οὐ τῷ με- 

υἶχϑαι χαϑάπερ at ἡμέτεραι αὐταὶ χατατεινόμεναι χαὶ ῥέουσαι εἰς τὰ σώ- 
ματα xal ἐχείνων γινόμεναι. xoi ὅτι οὐ πρώτως τοῖς ἐνύλοις τούτοις 
τ ῦσας τοῖς pasopieduts αὐτῶν σώμασιν, ὥσπερ οὐδὲ αἱ ἡμέτεραι ϑριξὶν 
ἢ ὀστοῖς. διὸ οὐδὲ ζῷον χαϑ᾿ αὑτὸ ὃ ἀήρ, χαὶ ζῇ ὅμως ψυχῆς ἐνούσης. 
δι’ ὧν ἅμα μὲν τὸ ὑφειμένον πρὸς τὴν οὐρανίαν τῶν τοιούτων ἐνδείχνυται 

x [4 

T 
— Ἁ ,F — ^ M - 

ψυχῶν, ὡς χαὶ μέχρι τῶν στοι Ls διηχουσῶν Ὁ των χαὶ φϑαρτῶν χατὰ 

ὃὲ τὸ πρὸς τὰς ἡμετέρας αὐτῶν ὑπερ- 
, d v e - , 

πάντα ὄντων τὰ ἑαυτῶν μέρη. ἅμα 

ἔχον. ἐπειδὴ ἑαυτῶν οὖσαι ἐχεῖνα! χαὶ τὰ στοιχεῖα ζωοῦσι" τὴν γὰρ πρὸς 

E σῶμα νεῦσιν T, μῖξις δηλοῖ. διὸ χαὶ ἐν τῷ ὅλῳ ἔφη, ὡς xat ἐν τοῖς μερι- 
χοῖς τῆς μίξεως οὔσης. 

ΖΑ € 1 -: ΄ ΄ ΄ C - E 
p.41138 Ὅϑεν ἴσως καὶ Θαλῆς ὠήϑη πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι. 

τῇ ΄ 

Ὅτι μὲν πλήρη πάντα ϑεοῦ, Sung γοῦντος, d UD συνέ Xovtos 

αὐτά, οὐδεὶς dy ἀμφισβητήσειεν. οὐ δὴ τοῦτο ἐπισημαίνεται, οὐδὲ τὸ ἴσως 
διὰ τοῦτο εἴρηχεν, ἀλλὰ πρὸς τὸ μεμῖχϑαι. οὕτω γὰρ ἴσως xai Θαλῇς το ξιρηχξν. 4 πρὸς τὸ μξμιγ . οὕτω γὰρ ἴσως χαὶ o. Ts 

0605 πάντα πλήρη ϑεῶν εἶναι. τῷ μεμῖχϑαι αὐτούς" xal τοῦτο ἄτοπον DTUT ca πληρη Us ξε .; τῷ μεμίχύυασι αὐτοὺς χαὶ τοῦτο QTOTIOV. 

y 

p.411a39 Τοῦτο δὲ ἔχει τινὰς ἀπορίας. 

x 
co qQ 

wu 
e Ταῖς ἀπορίαις, ὥσπερ εἴωϑε, διαχρίνει τὴν περὶ τῶν προχειμένων ἀλή- 

ϑειαν. ὧν μία, διὰ τί τὸ μὲν ei d c 
τῇ Es τῆς φυχῆς, οὐχὶ βελτίονος ζωοῦσϑαι δοχούσης 

ψυχῆς xai δοχούσης diode, e εἴγε τ ἕτερον ὅλον φϑαρτόν, ἐχεῖνο 
δὲ χατὰ τὰ μέρη μόνον, xal εἴ γε αὐτῶν τὸ μέν ἐστι μεριχὸν τὸ δὲ ὁλιχόν. 

& σύνϑετον ὃν ζῷον γίνεται 

MES 0 μὲν ἣν 

εἰ οὖν τὸ ὅλον τοῦ μεριχοῦ χαὶ τὸ χαϑ' ὁλότητα ἀΐδιον τοῦ πάντῃ φϑαρτοῦ 
βέλτιον, οἰχείως δὲ at ψυχαὶ τοῖς σώμασιν ἐγγίνονται, ὡς ἤδη διώρισται, 

δῆλον ὡς χαὶ ἢ τὸ πῦρ ζωοῦσα βελτίων τῆς ἡμετέρας. πῶς οὖν οὐ ζῷον: 
* “2 A NT RET ó M ἢ ὃι αὐτὸ τοῦτο ὅτι Rin πρῶτον μὲν γάρ, ὅπερ xai [Πλάτωνι δοχεῖ, 

, , 2 - » - - 

οὐ σύνϑεσις ἐχεῖ ἐχ ψυχῆς καὶ RE ἀλλὰ μενούσης ἐν ἑαυτῇ τῆς ψυχῆς, 
[4 ^ ^ ἐχείνης γίνεται τὸ σῶμα" xarà δὲ σύνϑεσιν τὸ ζῷον. Pune. à, ὅτι οὐ 

,r - ^ - τὸ φαινόμενον τοῦτο πῦρ προηγουμένως ἐστὶν ἐχείνης τῆς ψυχῆς ὄχημα, 

7 [Πλάτων] εἴ. Tim. c. 9 8 αὐταὶ a 19 πλήρη πάντα A 

τὸ 
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SIMPLICII IN L. DE ANIMA I 5 (Arist. p. 41129. 11. 13. 14] 

ἀλλά τι χρεῖττον, τῆς οὐρανίας ὃν καὶ αὐτὸ συστάσεως δευτέρως. εἰ 0290r 
eur. Κ, MP DS UC eer "n 7, 3 2, ἬΝ ον CE) M v - τοῦτό τις xal ἐπὶ ἡμῶν εἶναι φαίη, ἀλλ᾽ ἴστω ἐπὶ ἡμῶν xal τὸ xpsittov 

b! 4 m m ^ -Ὁ ΄ 

ὄχημα συγχατατεινόμενον τῇ ψυχῇ εἰς τὸ ϑνητοειδὲς σῶμα, ὡς ix πάντων 
συμπληροῦσϑαι" ἐπ᾽ ἐχείνων ὃξ ἐξήρτηται xol τὸ φαινόμενον τοῦ χρείττονος 
χαὶ δι᾿ ἐχείνου ζωοῦται xoi αὐτό, οὐ μὴν εἰς ἑνὸς ἄμφω συντελεῖ συμ- 
πλήρωσιν. οὔτε οὖν ἐχ πάντων συμπληροῦται τὸ φαινόμενον xai? αὑτὸ 

- e , , - 5 M - - ΄, 0€ - ' c 
ζῷον, ὅτι οὐχ αὐτοτελῶς, ἀλλὰ τῷ τοῦ χρείττονος ἐξῆφϑαι ζῇ, xat ὅτι 

2 2 cr € ,F 5 M ἈΞ 7. 7 / 

ὅλως ὡς μόριον, ct xol δοίη τις ἕν ἐκ πάντων γίνεσϑαι. 

p.4llall Ἐπιζητήσειε δ᾽ ἄν τις xal διὰ τίνα αἰτίαν $ ἐν τῷ 

ἀέρι ψυχὴ τῆς ἐν τοῖς ζῴοις βελτίων ἐστὶ χαὶ ἀϑανατωτέρα. 

Οὐχ εἰ ἔστι βελτίων ζητεῖ, ἀλλὰ διὰ τί ἐστι" xal γὰρ εἴρηται ὡς δοχεῖ 
βελτίων. xot οὐχ ἠπόρησε, διὰ τί δοχεῖ, ἀλλὰ διὰ τί ἐστιν, ὡς οὔσης μέν, 
τῆς δ᾽ αἰτίας ἐν χοινῷ ζητεῖσθαι ὀφειλούσης, μᾶλλον δὲ τρόπον τινὰ ἤδη 
εἰρημένης ὕπ᾽ αὐτοῦ, τῷ ἐπιστῆσαι τοῖς μεμῖχϑαι αὐτὴν φάσχουσι, xol τῷ 
μὴ ζῷον προσαγορεύειν τὸ πῦρ. δῆλον γὰρ ὡς διὰ τὴν χωριστὴν παρουσίαν 
οὐ συμμιήνυμένη τῷ σώματι οὐδὲ σύνϑετόν τι μετ᾽ αὐτοῦ ἀποτελοῦσα 
βελτίων ἐστὶ τῆς μιγνυμένης καὶ συμπληρούσης ἕν τι μετ᾽ αὐτοῦ. xal αὕτη 

αἰτία τοῦ βελτίονος, 1, ἐξῃρημένως xol xav! οὐδεμίαν εἰς τὰ χείρω ῥοπὴν 
τῶν ἐξηρτημένων σωμάτων ζωοποιία. αἀϑανατωτέρα δὲ οὐχ ὡς ὕνητῆς τῆς 
ἐν τοῖς ζῴοις οὔσης (τὸ γὰρ ἀϑανατώτερον ὡς τὸ λευκότερον λευχοῦ λευ- 
χότερον), ἀλλ᾽ ὡς χατὰ χρείττονα μέτρα ἀϑανασίας ἑστώσης τῆς τῶν ὅλων 

ψυχῆς. διὸ xot ὃ Π᾿Ιλάτων ὁμωνύμους τοῖς ἀϑανάτοις τὰς ἡμετέρας προσα- 
γορεύει ψυχάς, χαὶ πολλῷ μᾶλλον αὐτὸ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος χαὶ τὸν ϑεὸν 
εἶναι λέγει ἀϑάνατον. 

p.411a13 Συμβαίνει δὲ ἀμφοτέρως ἄτοπον xal παράλογον" xat 

0p 
^ , -" M το ^ 1 MM , 5» , 

γὰρ τὸ λέγειν ζῷον τὸ πῦρ ἣ τὸν ἀέρα τῶν παραβολωτέρων ἐστί. 

Διὰ τὸ σύνθετον εἶναι τὸ ζῷον £x ψυχῆς xol σώματος, μιγνυμένης 

αὐτῷ δηλαδὴ χαὶ πρὸς αὐτὸ ῥεπούσης χαὶ ἑαυτῆς ἀφισταμένης πως. τὸ 
Ξ ΄ 5 SIN ^ iJ m M [ed Ὁ bil ht 3,7. 5 S1 ^ A 

οὖν παράλογον οὐ διὰ τὸ μὴ ζῆν τὸ ὅλον πῦρ ἣ τὸν ἀέρα, ἀλλὰ διὰ τὸ 

τὰς τῶν ὅλων ψυχὰς ὁμοίως χατατεινομένας ταῖς ἡμετέραις ποιεῖν ψυχαῖς, 

χαὶ οὐδὲ ἀπολυομένας ποτὲ ὡς τὰς ἡμετέρας, ἀλλ᾽ ἀιδίως τοῦτο πασχούσας" 

ὅπερ. ἄτοπον. xal σαφῶς ἐπὶ τῆς οὐρανίας εἴρηται τὸ συμπλέχουσιν αὐτὴν 
πρὸς σῶμα ἑπόμενον. | 

90 

45 

p.411215 Καὶ τὸ μὴ λέγειν ζῷα ψυχῆς ἐνούσης ἀτοπόν ἐστιν. 20v 

Πάντως γὰρ ζῷον τὸ ἐχ τοῦ σώματος χαὶ τῆς ἐνυπαρχούσης ψυχῆς" 

9 δ᾽ 1 γὰρ ἃ 22 6 Πλάτων] Tim. 13 p. 41 € Phaedo 56 p. 106p 26 παραλογωτέρων 

ex ΑΥ. à 91 ἀλλ᾽ ἀιδίως correxi: ἀλλὰ ἰδίως Aa 94 xai γὰρ --- παραλογωτέρων ἐστί 
(25. 26) repetit a τὸ om. ἃ ἄτοπόν ἐστι proximo lemmati praefigit a 
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oT.À6 iJ [4 5» Ζ Ψ - ΄ M - - r, » - L1 ^ *, 59 - 

δῆλον γὰρ ὡς οὐ μένει ἔτι χωριστή, εἴ γε τῷ σώματι ἔνεστι xal σὺν αὐτῷ 20. 
ζῇ τε xai ἐνεργεῖ. διὸ φυλαχτέον ἐνεῖναι αὐτὴν φάσχειν, χωριστῶς δὲ ὃ 

- ^ - Y X EF ΄ , * EI - ἊΝ ' 
παρεῖναι, xai ζῆν μὲν τὰ ὅλα ϑετέον, οὐ μὴν εἶναι ζῷα διὰ τὰς προειρη- 

μένας αἰτίας. 

Ρ.411416 Ὑπολαβεῖν δὲ ἐοίχασιν εἶναι τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις. 

-Ὁ 

Τὴν αἰτίαν ἐχφαίνει τῆς τῶν πολλῶν παρατροπῆς, δι᾿ ἣν χαὶ τὰ ὅλα 
οὕτω λέγουσι ζῆν, ὡς ἐν αὐτοῖς ἐνούσης τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐ χωριστῶς 

ζωούσης. διὰ γὰρ τὸ ὁμοιομερῆ τὸν ἐν ἡμῖν ἀέρα τῷ ὅλῳ ὁρᾶν ὠήϑησαν 
ὁμοίως xal ὑπὸ ὁμοίας ψυχῆς τοῦτό τε χἀχεῖνον ψυχοῦσϑαι " ἐνεῖναι οὖν 

χαὶ ἐχείνῳ ὡς ἐν τούτῳ τὴν ψυχήν. εἶτα τὸ ἐπισυμβαῖνον αὐτοῖς ἄτοπον 
εὐϑὺς ἐπάγει. 

Ρ.411118 Ὥστ᾽ ἀναγκαῖον αὐτοῖς λέγειν τὴν ψυχὴν ὁμοειδῇ τοῖς 

μορίοις. 

» ^ , — M - e ,, ec ! - UJ Ὁ * r ce. , -— 

Ei γὰρ ἐνοῦσα xoi τῷ ὅλῳ ἀέρι ἢ Ψυχὴ ζωοῖ αὐτόν, ἕξει xdaxstvm 
μόρια ὅσα ἢ τῶν μορίων, τουτέστι τῶν μεριχῶν σωμάτων. ἔσται γὰρ xoi 
τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώμενον, xdi οὐ τὸ χωριστὸν μόνον: ἀλλὰ χαὶ τὸ αἰσϑη- 
τιχὸν xai φανταστιχόν" ἀλλὰ χαὶ ϑυμὸς xoi ἐπιϑυμία. δεῖ γὰρ τούτων τῇ 

μὴ χωριστῶς ζωούσῃ ἀλλ᾽ ἐνούσῃ τοῖς σώμασι ψυχῇ. ἔσται οὖν ὁμοειδὴς 

ἥ τε τοῦ ὅλου ἀέρος χαὶ ἣ τοῦ μορίου ψυχή. 

Ρ.411119 Εἰ τῷ ἀπολαμβάνεσϑαί τι τοῦ a ἔχοντος ἐν τοῖς 

(vo 
C , 7L v ! MJ Co 

Qots £g yuya xà ζῷα γί at. 

Εἰ τῆς τοῦ περιέχοντος ψυχῆς ἀπολαμβανόμενόν τι μόριον, ὡς πᾶσαν 
μὲν ἔχον ἰδιότητα Conc. ἣν xal ἐχείνη εἶχε, διῃρημένον δὲ ὡς εἰς μερι- 

χώτερον σῶμα περιγραφόμενον, χαϑάπερ χαὶ τὸ τοῦ ἀέρος μόριον ἅπασαν 
e 

ἔχον ποιότητα, ἣν χαὶ ὃ ὅλος ἀήρ. ἀπολείπεται μόνῳ τῷ μεριχῷ. εἰ οὖν 

οὕτως ἔχει χαὶ ἣ ἐν τοῖς ζῴοις ψυχὴ πρὸς τὴν ἐν τοῖς ὅλοις στοιχείοις, 
e MJ ^ - T y 2 M * o 5: UJ , , uU Η 

δμοειδὴς ἂν αὐτῇ πο ese sea ἀλλὰ xoi παϑη- 
wv - » ET 

ἔχουσα. εἰ δὴ ταῦτα ἄτοπα. τὸ τὰς τῶν ξ vu, εἴη ἂν xdxs(vr ὡσαύτω 

ὅλων εὐπαϑεῖς ποιεῖν, χαὶ οὐδὲ ἀπολυομένας ποτέ, χαὶ ὁμοίας ταῖς εἰς τὸ 

Ἐν ὑποφερομέναις τς χαὶ διὰ ταῦτα χατὰ μόνην ἐχεῖναι ἑστήκασι 
τὴν νόησιν, δῆλον ὡς οὐχ ὁμοίως ἢ τοῦ ὅλου ἀέρος ψυχὴ πρὸς τὴν μεριχὴν 

ἕξει, ὡς αὐτὸς ὁ ἀὴρ πρὸς τὰ οἰχεῖα μέρη. οὗτος μὲν γὰρ ὁμοειδὴς αὐτοῖς, 

ἀνομοειδὴς δὲ τοῖς μέρεσιν ἣ τοῦ ὅλου ψυχή. εἰ ὃὲ τοῦτο, τὸ μέν τι αὐ- 

τῆς ὑπάρξει δηλονότι, τὸ δὲ BE ὑπάρξει. ἐπειδὴ γὰρ οὐ πάντῃ 
΄ 

ὡμώνυμος ἣ τοῦ ὅλου πρὸς τὴν τοῦ μέρους, ἕξει τι xowóv, εἰ xal αὐτὸ 

10 

15 

24 

25 

30 

5 τὴν ψυχὴν εἶναι a 13 post μορίοις add. εἶναι a 20 ἀπολαβεῖν a 21 ἔμψυχα 

ζῶα γίνεται ἃ 28 διῃρημένον δὲ] τί δὲ εἰρημένον A 33. 34 αὐτοῖς ἃ 
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χοινὸν ὡς τὰ ἀφ᾽ ἕνός" xal ἐπειδὴ πλεονάζει τοῖς πάϑεσιν ἣ ἐν τοῖς 20v 

μέρεσιν, τὸ μέν τι τῆς ψυχῆς ὑπάρχει ἐν τοῖς ὅλοις, τὸ OE οὐχ ὑπάρχει" 85 
, Ὰ » » , 5 b] 2 VC 2 - c (4 ΡΟΝ ec ΄ 

μόνον γὰρ dy τὸ νοητιχόν. ἀλλ᾽ εἰ xoi ἢ ἐν τοῖς ὅλοις ἢ αὐτὴ ὑπάρχει, 
») 2 5 TJI S M N ' fe M m , 5 

οὐχ οἷόν τε μὴ χαὶ τὸ παϑητιχὸν ἐνεῖναι. διὸ χαλῶς συμπεραίνεται ἀναγ- 

5 χαῖον ἢ ὁμοιομερῆ εἶναι" ἕξει γὰρ xot ἢ ὅλη xal fj τῶν μερῶν τὰ αὐτά" 
ἢ μὴ ὑπάρχειν ἐν ὁτῳοῦν τῶν μορίων τοῦ παντός (οὐ τοῦ παντὸς 
"7 , , z| M , € - b! , - Qrz M - 

ἀέρος λέγων ἀλλὰ τοῦ χόσμου). ὡς τῆς μὲν ἐν τοῖς συνθέτοις καὶ τοῖς ζῴοις 

ἐνυπαρχούσης διὰ τὴν κατὰ τάξιν xol τὴν χατὰ νεῦσιν xal ῥοπὴν πρὸς τὸ 40 

σῶμα συναφήν. τῆς δὲ ἐν οὐρανῷ xoi τῆς ἐν τοῖς ὅλοις, ὃ δὴ καὶ αὐτὰ 
10 μέρη χέχληχξ τοῦ παντός, οὐχ ἐνυπαρχούσης, ἀλλὰ χωριστῶς αὐτὰ ζωούσης. 

οὕτως ἔμοιγε δοχεῖ μᾶλλον τὴν ᾿Λριστοτελικχὴν χαϑιστάνειν λέξιν ἢ ὡς 

χαταγινώσχοντος ἀζωίαν τῶν ὅλων στοιχείων. 

Ρ.411196 "Emsi δὲ τὸ γινώσχειν ψυχῆς ἐστι xod τὰ ἑξῆς. 

Τὸ ζητούμενον πότερον μία ἐστὶν ἢ ἐν ἑχάστῳ ζῴῳ ψυχὴ T, πολλαὶ 46 
Ω᾽ Κα , ^N NOUS » ἔν Ὁ À , b - b , x»AP ἕχαστον, ἐπειδὴ xol ἐνέργειαι αὐτῆς πολλαί τε xal πολυειδεῖς, xoi εἰ M σι 

μία. πότερον σύνϑετος ἐχ πλειόνων οὐσιῶν 7| ἁπλῆ μὲν πολυδύναμος δέ, 
Cc M m-€ —-— 2 -Ὁ » M ^N NEN » y 

ὅϑεν τὸ πλῆϑος τῶν ἐνεργειῶν. οὐ γὰρ δὴ πολλαὶ διεσπασμέναι ἔσονται 

οὐσίαι χαὶ οὐ μιᾶς οὖσαι ψυχῆς πληρώματα, ἐπειδὴ ὥσπερ τὸ σῶμα ἕν 
Y Ἢ τ , - 1 N N ὩΣ / y "X C Y ΄ 

xai τὸ ζῷον, ἀναγχαῖον xol τὴν ψυχὴν εἶναι μίαν. ἔτι ὃὲ ἕν τὸ λέγον 50 

20 ᾿ἐγὼ ἐνόησα χαὶ ἠσϑόμην xoi ἐϑυμώϑην xal ὠρέχϑην᾽ οὐχ ἂν ἦν, εἰ μὴ 
ὁπωσοῦν μία ἣν ἢ ψυχή. ὅτι μὲν οὖν μία ἐναργές: ἀλλὰ πότερον ἁπλῆ 
xwv οὐσίαν ταῖς (δὲ) δυνάμεσι πληϑυνομένη, ἢ xul κατ᾽ οὐσίαν πολλή; 
τῆς γὰρ ἁπλῆς ἴσως χαὶ f δύναμις xol ἣ ἐνέργεια ἁπλῇ, ὡς xoi τῆς λο- 

χαὶ εἰ τοῦτο, πότερον del τοῦ νοη- 2l m ΄ *^ N n 5 , , 

γιχῆς λογική, Tj xot τῇ οὐσίᾳ πολλή. 

25 τιχοῦ ἐν ἡμῖν τῷ παϑητικχῷ συμπεφυχότος χαὶ τῷ ὕϑρεπτιχῷ, T| ἐν τῇ εἰς 
σῶμα ῥοπῇ ταῦτα προσλαμβάνοντος χαὶ μιᾶς συντεϑειμένης ἐχ πλειόνων ζωῶν, 
σ A ! -- M , [a] [4 Ἐς » m 2 €. nw 5 32 -l ὥσπερ xoi £x ψυχῆς (καὶ adpuarcoc) ἕν γίνεται τὸ ζῷον, (£v) ἡμῖν οὐκ ἀεὶ συμ- 
πεφυχότων ἀλλὰ ποτέ; xal εἰ οὕτως, dpa προὐπαρχουσῶν μὲν τῶν διαφόρων 

ζωῶν γίνεται ἣ σύμφυσις ποτέ, T, ἐνίων τότε γινομένων; εἰ δὲ ἀεί, πότερον 5 
30 xal τῶν λοιπῶν διὰ τὸν νοῦν χωριζομένων τοῦ σώματος, ἣ xoi τοῦ νοῦ 

ἀχωρίστου διὰ τοὺς λοιποὺς ὄντος. συντελεῖ δὲ τὸ χεφάλαιον χαὶ πρὸς τὸ 
πῶς ψυχοῦται τὰ σώματα, πότερον ὑπὸ τῆς ὅλης, T| ὑπό τινων αὐτῆς ὃυ- 
γάμεων᾽ xoi εἰ ὑπὸ τῆς ὅλης, πότερον xav ἄλλην ἄλλῳ μορίῳ παρούσης, 
ii c [s Ὁ M , e M » ^ [ed N 2 b 2 

ἢ ὅλης ἁπανταχοῦ" xal πότερον ὅλης χατὰ πάσας, T| ὅλης μὲν ἀλλ᾽ οὐ 

35 χατὰ πάσας" οὐ γὰρ δὴ xol χατὰ τὰς χωριστάς. 6 μὲν οὖν Πλάτων σαφῶς 
ὕστερον τῇ λογικῇ ζωῇ, ἣν καὶ ἀϑάνατον καλεῖ, τὴν παϑητιχήν, ἣν ὕνητὸν 10 

- 

εἶδος ζωῆς, προσυφαίνεσϑαι λέγει. οἶμαι δὲ ὡς xal ᾿Δριστοτέλης οὕτως, 

4 ἀναγχαῖον) ἀναγχαῖον εἶναι A: om. ἃ ὅ εἶναι om. Aa 13 ἐπειδὴ a 14 ψυχὴ 
ζῴω a 16 $a 22 δὲ addidi 21 ζωῶν correxi: ζώων Aa χαὶ σώματος 

addidi ἐν ἡμῖν scripsi cf. v. 25: ἡμῶν Aa 28 ἄρα correxi: ἄρα Aa 29 τότε] 
ποτὲ à 35 Πλάτων] Tim. 19 p. 41D 
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220^ LINE! [s - 2, ^ τ το τὴν uy pee E&tó«c χαὶ οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ 

οὐδὲ συνέχουσαάν τι τοῦ σώματος μόριον, ποτὲ ὃ 
τῆς ἔξω ῥοπῆς xal εἰς rijv οὐσίαν προ eue 

σϑεῖσαν μόνην εἶναι τοῦτο ὅπερ ἐστί, τὴν δὲ ἄλλην ζωὴν ἀχώριστον λέγων. 

ποτὲ χρωμένην τῷ σώματι 91: 

ἃ παντελῶς χαὶ guae 
PRA 

τὴν ἐνέργειαν xol χωρι- 

5 xal σὺν τῷ σώματι ἀεὶ ἐνεργοῦσαν οὐ γὰρ τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τοῦ συναμ- 15 

φοτέρου εἶναι τά τε πάϑη χαὶ τὰ τοιαῦτα ἔργα, οἷον αἰσϑήσεις φαντασίας 
ὀργάς xal ὅσαι λογικαὶ τῷ σώματι χρῶνται συνεργῷ, ἃς διανοητιχὰς χαλεῖ, 

ὡς τὰς χωριστὰς ἐπιστημονιχῶς ὑθωρητοιὰς χαὶ ue ἐν οὖν τῷ παν- 
τελεῖ χωρισμῷ οὐ μένει δηλαδὴ μία ἐξ d 

10 χεχωρισμένη); ὁπότε xal σαφῶς εἴρηται 7 m τοῦ νοῦ “᾿χωρισϑεὶς δ᾽ ἐστὶ 

»v ΑΣ Ὺ 

υφοῖν (οὐ Tàp dy ἔτι πάντῃ εἴη 

μόνον τοῦϑ᾽ ὅπερ SOtly , ὡς μόνον τὸ d λείπεσϑαι. ἐν δὲ τῇ ἔξω τοῦ 

γοῦ ῥοπῇ καὶ τῇ χατὰ ἘΠΉΒοχὴν ζωῇ ἣ πρὸς τὰς ἄλλας σύμφυσις, ἀλλ᾽ ἣ 20 

σύμφυσις οὗ χατὰ συνέχειαν, οἵα T, τῶν σωματιχῶν μερῶν, ἀλλ᾽ d ἀσω- 
μάτοις προσήχουσα, I Og πρὸς ἀλλήλας ἑνουμένων xal μιᾶς ἀμερί 

ders o 

στο 
D 

15 τῆς ὅλης ἀποτελουμένης" ὡς ἣ τοῦ λευχοῦ xal μέλανος ὄψις μία, χατὰ δύο 

μὲν ἐνεργοῦσα λόγους n ὅλη δὲ xav ἄμφω xol μία ὡς ἀμερὴς ἐν 
ἀμερεῖ τὰ δύο συνειληφυῖα. εἰ δὲ τῷ σώματι ἣ ψυχὴ οὕτω συνάπτεται, 
ὡς ἕν ἐξ ἀμφοῖν γίνεσϑαι τὸ ζῷον, πολλῷ μᾶλλον συγχωρητέον τῇ ἐχ δια- 25 
φόρων εἰδῶν ζωῆς ἑνώσει, xdv αἱ μὲν ὦσιν ἀχώριστοι, ἢ δὲ χωριστὴ μὲν 

80 τῇ δὲ τ ἑαυτῆς ἐχστάσει xal πρὸς τὸ ἔξω νεύσει ἀχώριστός πως γινο- 
μένη χαὶ ΕΠ} πρὸς αὐτάς, xal τὰς μὲν χοινὰς ἐνεργείας xa 
ὅλην αὐτὴν ἐνεργοῦσα τὰς δὲ χωριστὰς χαϑ᾽ ἑαυτὴν ἢ τὸ ἐξ 

ἔχουσα πρὸς τὰς λοιπάς. νῦν οὖν τῇ ᾿Δριστοτελικῇ συμπαραχολουϑήσωμεν 
λέξει. διαχρίνας δὴ τὰς γνωστιχὰς τῆς ψυχῆς ἐνεργείας ἀπὸ τῶν ὀρεχτιχῶν 

25 χαὶ ποιχίλας εἶναι ἀμφοτέρας δηλώσας, τὰς μὲν ὡς δοξαστιχὰς χαὶ νοητικὰς 80 

xol αἰσϑητιχάς, τὰς OE χατὰ τὸ λογιχὸν χαὶ παϑητιχόν (παϑητιχὴ γὰρ ὄρεξις 
ἣ ἐπιϑυμία, λογικὴ δὲ ἣ βούλησις), προσϑεὶς 0E xal τὰς χατὰ τόπον χινητικὰς 
xal ἔτι τὰς φυτιχᾶς. ζητεῖ. πότερον ὅλῃ τῇ Ψυχῇ τούτων ἕχαστον ? i ? Ἢ 1) 1 Xt 

ὑπάρχει xal πάσῃ, xaU ἣν νοοῦμέν τε xal αἰσϑανόμεϑα καὶ x:- 
30 νούμεϑα xal τῶν ἄλλων ἕχαστον ποιοῦμέν τε xal πάσχομεν, T, μο- 

ρίοις ἑτέροις ἕτερα. ἐπεὶ δὲ τὸ μέν τι νοεῖν τῆς νοητικῆς ἐστι ψυχῆς ἴδιον, 35 
Ὰ 5) δ 5 -Ὁ , Y^ μάλιστα μὲν τὸ μόνιμον, εἰς τὴν οὐσίαν τῆς ἐνεργείας συναιρουμένης. ἤδη 

δὲ xai τὸ χατὰ προβολήν, ὅσον «ἢ τῷ σώματι sic WEE χρῆται μηδὲ 
, ἐς AJ , - ^ [e , UJ ^ 

συμπαραλαμβάνει τὴν φαντασίαν, xdy ἑπομένην αὐτὴν ἔχῃ χαϑάπερ σχιὰν 

35 bc M, τὸ δέ τι νοεῖν, ὃ aM ἐρεῖ σὺν φαντασίᾳ γινόμενον. 
ὦ € 

cus τούτου νῦν ἐρωτῶν πη αὐτὸ ἀπὸ τοῦ προτέρου, τῷ ἡμᾶς φάναι 
L 

εἶναι τοὺς γοοῦντας, ὧδε εἰπών" 

Ρ.41101 Καὶ πάσῃ νοοῦμέν τε xal αἰσϑανόμεϑα. 40 

Ἡμεῖς γὰρ oi σύνϑετοι xal ot νοοῦντες xal αἰσϑανόμενοι, οὐ χατὰ 

2 παντελῶς om. ἃ 10 εἴρηται] οἵ, Γ᾿ 5, 430222 13. 14 ἀσώματος ἃ 20 ἑαυτῶν A 

22 αὐτὴν correxi: ἑαυτὴν Aa 21 1, ante ἐπιϑυμία om. a 31 δὴ A 32 ἤδη] 
ἢ ἤδη ἃ 35 ἐρεῖ] cf. ΓΤ 
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τὸ πρότερον νοεῖν" ἴδιον γὰρ ἐχεῖνο τῆς χωριστῆς Ψυχῆς. ἐπεὶ οὖν τὸ 2b 
σύνϑετον xol νοεῖ, ἣν δὴ xoi νοεῖ νόησιν, χαὶ αἰσϑάνεται xal τὰ ἄλλα ποιεῖ 45 
τε xal πάσχει ἅμα (διὰ μὲν γὰρ τὴν ζωτικὴν ἐνέργειαν ποιεῖν ἐστιν ἕχαστον, 
πάσχειν δὲ διὰ τὴν σωματιχὴν χίνησιν), δῆλον ὡς τῇ ὅλῃ ψυχῇ τῇ ἐχ 
'πασῶν τῶν ζωῶν συνυφανϑείσῃ τούτων ὑπάρξει ἕχαστον᾽ T γὰρ ὅλη ἐστὶν [51] 

$ τὸ σύνϑετον ὅλον δρίζουσα" τὸ δὲ ὅλον ἐστὶ xol αἰσϑανόμενον χαὶ νοοῦν 
χαὶ ὀρεγόμενον, ἐπειδὴ xai ἕν πάντα ἐνεργεῖ, ἵνα xol τὴν ταυτότητα αὐτῶν 
χαὶ τὴν διαφορὰν γνωρίζῃ. τῇ μὲν οὖν ὅλῃ ἕχαστον ὑπάρξει, ἄλλοτε δὲ 

χατ᾽ ἄλλην ζωὴν ἐνεργούσῃ: οὐ γὰρ χατὰ τὴν αὐτὴν τρέφεται xal αἰσϑά- 50 

10 νεται, οὐδὲ αἰσϑάνεται xal νοεῖ. τὸ δὲ ζῆν xol ἄλλο τι παρ᾽ ἕκαστον, 
οἷον παρὰ τὸ αἰσϑητικὸν xal νοητικὸν xal ϑρεπτικόν, ἐπειδὴ ἕχαστον οὐχ 
ἁπλῶς ἐστι ζῆν ἀλλὰ μετὰ διαφορᾶς. διὸ οὕτως ἄλλο. ὡς τὸ ζῷον τοῦ 
λογικοῦ ζῴου, xol ἐν ἕνί τ᾽ ἐστιν ἑχάστῳ xal ἐν πᾶσιν ἅμα τὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
ὃν ἐγειρόμενον xal οἷον ζέον. | 

15 Ρ.411Ὁ50)ὃῈ Λέγουσι δή τινες μεριστὴν αὐτὴν xal ἄλλῳ μὲν νοεῖν 21v 
ἄλλῳ δὲ ἐπιϑυμεῖν. ; 

Οὐχοῦν χἀχεῖνοι τὴν ὅλην βούλονται χαὶ νοεῖν xol ἐπιϑυμεῖν, ἀλλ᾽ 1 
ἄλλῳ xoi ἄλλῳ xoi οὐ τοῦτο ἐπισημαίνεται. ὅτι ἢ ὅλη ἄλλῳ xal ἄλλῳ, 
29 o e c x ^ Ἀν C , NP [d 5 E » M ὃ ἀλλ᾽ ὅτι ὡς μεριστὴ xal ὡς μορίοις, δέον ὡς ἀμέριστος φάναι xal δια- 

20 φόροις ζωαῖς ἀμερίστως ἀλλήλαις συμφυομέναις. διὸ xal ἀπαιτεῖ τὸ συνέ- 

yov εὐλόγως" τὸ γὰρ μεριστὸν πᾶν δεῖται τοῦ συνέχοντος. εἰ δὲ μεριστὴ 
εἴη ἢ Ψυχή, οὔτε ἑαυτὴν οὔτε ἄλλο τι συνέξει: ὡς οὐδὲ τὸ σῶμα. ἀλλὰ μὴν 10 

συνέχει τὸ σῶμα ἣ ψυχή" ἐξελϑούσης γοῦν διαπνεῖται. ἀμέριστος ἄρα, 

ἐπεὶ εἰ xol αὐτὴ τοῦ συνέχοντος δεῖται, ἣ στησόμεϑα εἰς τὸ ἀμέριστον, 

25 χἀχεῖνο T, Ψυχή, T, εἰς ἄπειρον χωρήσομεν. 

p.411»14 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις καὶ περὶ τῶν μορίων αὐτῆς, τίνα 
»y NAE o 3 m , ἔχει δύναμιν ἕχαστον ἐν τῷ σώματι. 15 

Ἡ ὅλη μὲν χατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλη xol χατὰ τοὺς μεριστὴν αὐτὴν Ümo- 18 

τιϑεμένους συνέχει τὸ σῶμα" ἀλλ᾽ ὡς αἰσϑάνεται ἣ ὅλη κατὰ τὴν αἰσϑη- 
30 τιχὴν δύναμιν διὰ τὸ ἑχάστην δύναμιν ἀμερίστως τῷ ὅλῳ συμφύεσϑαι, xol 30 

οὐ χατὰ διάστασιν ἄλλο τι οἷον τὸ δοξαστιχόν, οὕτω χαὶ συνέχει μὲν ἣ ὅλη, 
χατὰ δὲ τὰς ἀχωρίστους αὐτοῦ ζωὰς διὰ τὴν xal τούτων ἀμέριστον ἐν τῇ 
ὅλῃ σύμφυσιν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸ voruxóv. ὅπερ τοῖς μεριστὴν οἰομένοις 
οὐχ ἕπεται: ἀλλ᾽ εἰ xol δοίη τις αὐτὴν μεριστὴν οὖσαν καὶ συνεχτεινο- 

35 μένην τὴν ὅλην τοῦ ὅλου εἶναι συνεχτιχήν. ἔσται χαὶ τὰ μέρη τῶν μερῶν 

χατὰ τὸ ἑχάστῳ ἐπιβάλλον συνεχτιχόν, ὡς xoi ἕχαστον ψυχιχὸν μόριον co- 

ματιχοῦ εἶναι συνεχτιχὸν μορίου" ὥστε χαὶ ὃ νοῦς. τοῦτο OE χαλεπὸν χαὶ 9 

1 τὸ (ante πρότερον) scripsi: τὸν Aa 6 τοῦ συνθέτου A 8 γνωρίζει ἃ 15 δὲ ἃ 
͵ post αὐτὴν add. εἶναι a 21 δύναμιν ἔχει ἃ τῷ om. ἡ 
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πλάσαι᾽ ἀχώριστον γὰρ τοῦ συνεχομένου τὸ προσεχῶς συνεχτιχόν, χωριστὸς ?1v 
2 

δὲ 6 νοῦς" xoi τὸ μὲν ἐχείνου ἐστὶν ὡς αὐτὸ τοῦτο ἐχεῖνο συνέχον. τὸ δὲ 
- € —- € AY -- 5 € M 3 ΄ Υ͂ P] M 5 b * ἑαυτοῦ, ἑαυτὸ νοοῦν xol εἰς ἑαυτὸ ἐπιστρέφον. ἔτι εἰ xal ἀμερὲς τὸ Guve- 

' - - 2 δἰ M PEN , M ' M » ' xtxóy τῶν μεριστῶν, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ μεριζόμενον. χαὶ τὸ piv οὐ πρὸς 
ς M , 5 Ἁ M M Y , , , , ΓΞ εἶ - 5 ξαυτὸ μόνον ἀλλὰ xol πρὸς τὰ χρείττω ἀνεπίστροφον, ἐγχαταδεδυχὸς τῷ 
συνεχομένῳ᾽ ὃ δὲ xol τὰ χρείττω νοεῖ xal ἐχείνων ἔχεται. πῶς οὖν 
παραποδίζεται τὸ νοεῖν ὑπὸ τοῦ σώματος; διότι τὸ σῶμα τῇ ὅλῃ ψυχῇ 30 
χατὰ τὰς ἀχωρίστους αὐτῇ συνήρτηται ζωάς, διὰ δὲ τὴν συνάρτησιν οὐ ταῖς 
χρωμέναις μόναις ἀλλὰ χαὶ ταῖς μηδὲν αὐτῷ χρωμέναις ἐμποδίζει, ὡς ἐπὶ 

10 τῆς βελόνης εἴρηται. 

Ρ-411019 Φαίνεται δὲ xal τὰ φυτὰ διαιρούμενα ζῆν xal τῶν 
ζῴων ἔνια τῶν ἐντόμων. 

Καὶ τοῦτο δειχτιχὸν τῆς ἀμερίστου τῶν ἐν ἕχάστῳ πλειόνων οὐσιῶν 39 

τε χαὶ δυνάμεων ζωτικῶν συναφῆς. τὰ γὰρ ὡς το: μόρια, χαν ἥνωταί 40 

15 πως, ἰδίαν ἕχαστον ἔχει ϑέσιν, ὡς ὀφϑαλμὸς xal píc* at δὲ ζωαὶ οὕτως 

ἥνωνται, ὡς xal ἕχαστῳ τοῦ σώματος μορίῳ ἐνίοτε πάσας παρεῖναι, ὅταν 
ἐπιτήδειον ἢ πρὸς τὴν πᾶσαν ὑποδοχήν. xui γὰρ ὃ χλάδος τοῦ φυτοῦ τὴν 
ὅλην ἔχει φυτιχὴν ψυχὴν ϑρεπτιχήν τε οὖσαν xal αὐξητιχὴν χαὶ γεννητιχήν. 
χαί τινων ἐντόμων ζῴων εἰς δύο διαιρουμένων ἑἕχάτερον μόριον ἐπί τινα 

20 χρόνον xol χινεῖται xol αἰσϑάνεται xol ERE ὡς χαὶ τρέφεται" οὐ γὰρ ἄνευ 45 
τῆσδε αἱ λοιπαί" xol δῆλον ὡς οὐ τῷ εἴδει μόνῳ ἀλλὰ χαὶ τῷ ἀριϑμῷ, 

ὡς ἤδη εἴπομεν, τῆς ἀμερίστου ζωῆς ὅλης ἐν ἑχάστῳ παρούσης ἀμερίστως 
τῶν πρὸς τὴν ἄτομον ζωὴν ἐπιτηδείων μορίων, χἄν τε συνεχῆ | πρὸς 

ἄλληλα χἄν τε διωρισμένα. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς διωρισμένοις οὐχ ἐν de 
25 ὄντα τὰ τῆς σωτηρίας ὄργανα, τὰ ἡγεμονιχὰ χαλούμενα, οὐχ ἐᾷ ἐπὶ πολὺ 

τὴν αὐτὴν τῷ ἀριϑμῷ ἐν ἀμφοῖν παρεῖναι ψυχήν χαὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐκ δὲ 
αἱ ῥίζαι xav' ἀριϑμὸν διάφοροι. εἰ δὲ αἱ ἔσχαται ζωαὶ ἀμερίστως ἀλλήλαις 50 

συνυπάρχουσι., μειζόνως at χρείττους, καὶ ὁμοειδεῖς εἰσιν, οἷον at ψυχαί, 

ἀλλήλαις τε xal τῇ ὅλῃ ψυχὰς νῦν οὐ τὰς ἐν πλείοσι ζῴοις καλῶν, ἀλλὰ 

80 τὰς ἐν ἑχάστῳ ζῴῳ διαφόρους ζωάς, οἷον τὴν φυτιχήν, τὴν αἰσϑητιχήν, 
t ^ , 'N P] ΄ M ^ 

τὴν λογικήν. εἶναι δὲ ταύτας xal ἀλλήλαις xal τῇ ὅλῃ uA οὐχ ὅτι 
Χ 5 τὸ φυτιχὸν xal τὸ αἰσϑητιχὸν τῷ εἴδει ταὐτόν. ἀλλὰ ὃ 99r 

, , — E »^ wv 

πρὸς ἀλλήλας σύμφυσιν, ὡς ἑχάστου εἴδους Cm μετ ἊΣ τῶν ἄλλων ὄντος, 
χαὶ διὰ τοῦτο xai ἑχάστου τρόπον τινὰ πάντα ὄντος: ἐπεὶ xal τὸ φυτιχὸν 

35 ἡμῶν αἰσϑητιχοῦ τε xol λογικοῦ ὄργανόν ἐστι ϑρεπτιχόν τε xal γεννητιχόν. 
M i 22€ € - pA oue M d * M Ὁ , ^A H M xdi τὸ αἰσϑητιχὸν ἡμῶν λογικόν τεχνοῦται γοῦν T, ὄψις xal T, ἀχοὴ xai 

$ ἁφή, καὶ χαταχούει λόγου 1, φαντασία" ἀλλὰ xoi ϑρεπτιχόν πως δηλοῖ 
z δὲ ἢ ὄρεξίς τε xal a doct: τῆς τροφῆς, αἰσϑητικὴ οὖσα ἑχατέρα. χαὶ 

^N τὸ λογικὸν δὲ οἷον ἀμφοτέροις χοινωνοῦν: χατὰ γὰρ τὴν προβεβλημένην 

2 συνέχον] νοῦν ἔχον A 8 αὐτῇ] res postulat αὐτῆς vel αὐτοῦ 15 ἑχάστῳ a 

26 παρεῖναι ψυχὴν ἐν ἀμφοῖν a 
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ζωὴν sic τὸ ϑνητὸν τὴν πρὸς αὐτὰς ἀναδέχεται χοινωνίαν. διὸ οὐδὲ ἣ 29: 
νόησις ἢ τοιαύτη ἄνευ φαντασίας. ταύτῃ μὲν οὖν ἀλλήλαις ὁμοειδεῖς, τῷ 
συνυπάρχειν πάσας ἀμερίστως ἐν τῇ τοῦ ζῴου συστάσει, τῇ δὲ ὅλῃ ψυχῇ 
ὡς διαιρετῇ οὔσῃ φησί, χατὰ συμβεβηχός, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος ἐξη- 

5 γεῖται, διαιρουμένῃ τῷ τὸ σῶμα διαιρεῖσθαι, ὡς ἐν ἑχατέρῳ τῶν μορίων 
* o 2 , 5 ' e bx Ἂ x L4 d 3: [4 m. τὴν ὅλην ἐμφαίνεσθαι. ἀλλὰ τοῦτο δειχτιχὸν μὲν ἔστω τοῦ εἶναι ὁμοειδεῖς 10 

τὰς μεριχὰς τῇ ὅλῃ" οὐ μὴν τὸν τρόπον σημαίνει, πῶς εἰσιν ὁμοειδεῖς, ὅπερ 

τὸ ὡς ἐπίρρημα δηλοῖ. μᾶλλον μὲν οὖν εἶναι νοητέον, ὅτι οὐχ ὡς ἁπλῇ 
5 ? € , , », M M e , e sl ^ 

ἀλλ᾽ ὡς συμπληρουμένῃ ἐξ αὐτῶν, xal οὕτω συμπληρουμένῃ ὡς xoi ὃδιαι- 

10 ρεῖσϑαι δυναμένῃ; ὁμολογουμένως μὲν τοῦ νοῦ τῶν λοιπῶν χωριζομένου, 
ἴσως δὲ xoi τῆς αἰσϑητιχῆς ψυχῆς ἀπὸ τῆς φυτιχῆς, ἐὰν τὴν πρώτην ὑπό- 
στασιν μὴ ἐν τῷ δεομένῳ τροφῇς σώματι ἔχῃ. ἀλλ᾽ ἐν χρείττονι. ἐχεῖνο 15 

ὃὲ γνώριμον ὡς xol τὸ φυτιχὸν ἡμῶν τοιοῦτον οἷον αἰσϑήσει χαὶ λόγῳ 
7 € M » 2 N f - , ^N PES € 29 - - συμφύεσϑαι, xol τὸ αἰσϑητιχὸν οἷον τῷ λόγῳ. διὸ οὐδὲ τῷ ἐν τοῖς φυτοῖς 

15 φυτιχῷ οὐδὲ τῷ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις φυτιχῷ xol αἰσϑητικῷ τὰ ἐν ἡμῖν 
τὰ αὐτὰ πάντῃ" τὰ μὲν γὰρ οἷα λογιχά πως εἶναι, τὰ δὲ πρὸς τὴν τοῦ 
λόγου χοινωνίαν ἀδυνατεῖ. ἣ δὲ λέξις ἢ ἀλλήλων μὲν ὡς οὐ χωριστὰ 
» Ld QN [ed m— [d ^ €M 4 5 ΄ y 

ὄντα, τῆς δὲ ὅλης ψυχῆς ὡς διαιρετῆς οὔσης ἀχαταλλήλως εἴρηται, 

ὅτι τε ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἐπὶ τὰ μόρια μετενήνεχται, xol ὅτι ἀντὶ δοτιχῆς 90 

20 γενιχῇ πτώσει χρῇται᾽ δέον γὰρ ἀλλήλαις φάναι, ἀλλήλων εἶπεν. 

p.411»27 "Eotxe δὲ καὶ ἣ ἐν τοῖς φυτοῖς ἀρχὴ ψυχή τις εἶναι. 

Ψυχὰς χαλέσας τὰς διαφόρους ἐν ἡμῖν ζωάς, περὶ μὲν τῆς λογικῆς 7, 38 

τῆς αἰσϑητιχῆς ὡς ἐναργῶς τὸ ἀρχιχὸν xal εἰδητιχὸν ἐχουσῶν xol διὰ τοῦτο 
ψυχῶν χαλῶς εἰρημένων οὐχ ἐπέστησε, τὴν δὲ φυτιχήν, ὅτι ψυχή, καὶ 90 

25 λόγου τινὸς ἠξίωσε, πρῶτον μὲν ἀρχὴν αὐτὴν προειπών, ἔπειτα δὲ αὐτὸ 

τοῦτο δειχνὺς διά τε τοῦ ταύτης μόνης χοινωνεῖν xal ζῷα xal φυτά, 

χαὶ διὰ τοῦ αὐτὴν μὲν χωρίζεσϑαι τῆς αἰσϑητιχῇς ἀρχῆς, αἴσϑησιν 
^N Y » ΄ y N e D Ἢ ᾿ NS DA N 
δὲ μηδὲν ἄνευ ταύτης ἔχειν, τὴν παϑητιχὴν δηλαδὴ xat χατὰ τὴν πληγὴν 

τοῦ αἰσϑητηρίου ἐγειρομένην. QU ὧν ἱχανῶς τὸ εἰδητικὸν τῆς quiu. xal 80 

30 ἀρχιχὸν πιστοῦται. εἰ γὰρ ταῖς ὡμολογημένως εἰδητιχαῖς χαὶ ἀρχικαῖς ζωαῖς 
συμφύεται, τῇ τε αἰσϑητιχῇ καὶ τῇ λογικῇ, εἴη ἂν χαὶ αὐτὴ ἀρχικὴ καὶ 
27 , M 3. (ἐὰν 2 [4 5^ - ? CN N , y ^ M εἰδητιχή: x«l εἰ ἄνευ ἐχείνων εἰδοποιεῖ χαϑ᾿ αὑτὴν tà φυτά, εἴη dy xal 80 

αὐτοτελές τι εἶδος ψυχιχόν. 

ki 1 ϑνητὸν] φυτὸν A! οὔτε Α 2 ὁμοειδεῖς om. A τῷ correxi: τὸ Αἃ 

9 πάσαις A 103 M:T71A4:1a ὡς ante οὐ M: om. Aa 20 ἀλλήλαις MS: 
ἀλλήλοις Aa 32 xai ante xa9' αὐτὴν add. a 
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πεξεργασίας. ὅτι τε οὐσία xal ὅτι ἀσώματος, xol 40 
^ M 

t τὸ μέν τι αὐτῆς ἐστιν ὡς χινουμένου τοῦ ζῶντος σώματος ὁριστιχόν, 
TN em - TEN ΑΝ c ARATRO ΕΣ ἔγε P» d 
ὃὲ ὡς xtyoÜy, xai ὅτι ἢ Àoqurnm Ὑυχῇ ἔχϑξι τινὰς μηδὲ ὡς ὀργάνῳ τῷ 

, 

σώματι χρωμένας ἐνεργείας. εἶτα χαὶ ὅτι i αὕτη μάλιστα, xol ὅπως 
Ἁ 

γινώσχ χει οὐ χατὰ τὴν στοιχε Rn ἀλλὰ χατὰ τὴν εἰδητιχὴν πρὸς τὰ γνωστὰ 
& οἶχε Bee ἐνδειξάμενος δὲ xai τὸ διάφορον τῆς τῶν ὅλων στοιχείων πρὸς 

A c c , e 2 £z - CNN 6 , - 3 NC 

τὰ μεριχὰ TOME Ram ἑχάστῳ ψυχὴ ὑπομνήσας, αὐτὸς 
χαϑ᾽ αὑτὸν ἀπὸ τοῦ δευτέρου τὴν ϑεωρίαν ποιούμενος xol περὶ πάσης 
ψυχῆς τῆς τῶν ϑνητῶν ζῴων τὴν τ τς ποιησάμενος, ζητεῖ mpom- 

, 

γουμένως τί χοινὸν πάσαις ὑπάρχει, xaU ὃ πᾶσα e xal λέγονται ' 

Ld ^ e , * ^A ὦ Σ᾽ 

ψυχαὶ ai τῶν ϑνητῶν ὡς εἴρηται ζῴων. ἀλλ᾽ eme οὔτε ὁμοειδεῖς ἀλλή- 
[0] c [9Ὶ h^ c1 

i 

λαις, οὔτε τὸ χοινὸν αὐταῖς συνωνύμως ὑπάρχει. υὴν οὐδὲ πάντῃ ὃ 
γύμως, ἐπειδὴ xol μία πως ἣ τῆς ψυχικῆς din ἔγνοια. 1, ἔνδοϑεν χινη- 

τιχή: χαὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων πλείους χαϑ᾽ ἕχαστον ἰδίως (ἄλλη 
M - 

γὰρ ἣ περὶ τοῦ E χυνὸς παρὰ τὴν τοῦ ϑαλασσίου xal παρὰ τὴν 

i 
me 

τοῦ ἀστρῴου xai ἔτι παρὰ τὴν τοῦ ὡς σπασμοῦ ἔννοιαν" ἐπὶ δὲ τῆς Quy 
M , ' M * v ^ , Q? c $4 e MI x«l μία χαὶ τὸ χοινὸν ἔχουσα παραλλάττον xa. ἕχαστον εἶδος, ὡς χαὶ 

χατὰ we og πολλῆς γινομένης παραλλάξεως, χαϑάπερ ἔχει τὰ ὡς ἀφ 
Àj x 

xai τος ἕν λεγόμενα), ἀναγχαία ἐπὶ τούτων οὐχ Jj xaxà τὸ χοινὸν μόνον. me 

οὐδὲ T, χατὰ μόνον τὸ apr Mer ίενον: ἀλλ᾽ 1, xaxà τὸ συναμφότερον ϑεω- 
σ ΄ e ΄ ρία, ἵνα ὡς ἔχει τὰ πράγματα οὕτως αὐτὰ γινώσχωμεν. ἘΞ δὲ ὡς μήτε 

λ ΄ m-—- - “-- - cz - - - PEE Lu —1 e -- z Ld I3 τὸ χοινόν ποτε ἄνευ τῆς εἰρημένης διαφορᾶς, μήτε S παρηλλαγμένον ἄνευ 
τοῦ χοινοῦ dy T, εἶναι ἣ Pa ὥς ϑεωρεῖσϑαι. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μεριστὴ οὖσα 

ἢ ἡμετέρα γνῶσις οὐχ loy d C^ o [UJ C» 
?! e L4] Q0» dv» ῷ, M ἘΞ 1 wd εἰ e a c D .g $ o. e (0 TO eo - (q^ — ῶ Γ᾿ - ̓  τὶ ΕΞ - 

1 B τλικίου ὑπόμνημα εἰς τὸ δεύτερον τῶν περὶ ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους a: Σιμπλιχίου 

εἰς τὸν δεύτερον λόγον τῶν περὶ ψυχῆς ᾿Δριστοτέλους A cf. p. 1.1 ὃ παλαιῶν à 

6 μηδὲ ὡς As: ὡς μηδὲ Aa 12 ποιησάμενος Α: εἶναι βουλόμενος ἃ 19 ἐπὶ M: 

ἔτι Aa 20 xal ἡ μία ἃ παραλλάττει ἃ 22 ἐπὶ] ἐστι ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 6 
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, bb 4 M e" , *, e , ,F Ἀ X , - 

ἰδία νοῆσαι ἑχάτερον. εἰχότως ὃ φιλόσοφος τί τὸ χοινὸν πρότερον ϑεωρεῖ, 22v 

οὕτως ὃν χοινὸν ὡς τὰ πολλαχῶς λεγόμενα, ὡς τὸ ὄν, ὡς τὸ ἀγαϑόν. ὡς 10 

τὸ ἕν, ὡς τὸ ὑγιεινόν : xal γὰρ οὐ τῶν συνωνύμων μόνων, ἀλλὰ xol τῶν 
οὕτω χοινῶν μία ἐστὶν ἐπιστήμη, ὡς αὐτὸς ἡμᾶς ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ 

διδάσχει πραγματεία, xol ἕνα χοινὸν φέρε τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ἀποδίδωσι λόγον, 
- , M / [cd ^ M , — m — , e 

χαίτοι πολλαχῶς λεγομένου. οὕτω δὲ xoi ἐν τῇ DuctxTj τῆς χινήσεως ἕνα 

ἀποδίδωσιν ὅρον. χαὶ οὐ τοῦτο μεμπτὸν τὸ χοινὸν τῶν πολλαχῶς λεγο- 15 
, , ^ , hd Ὁ ^ 

μένων ἀποδιδόναι ὅρον, ὅπερ xal πάντως ἀναγχαῖον ποιεῖν, ἀλλὰ τὸ dp- 

χεῖσθαι τῷ χοινῷ, μὴ προστιϑέναι δὲ χαὶ τὸ xaU' ἕχαστον ἴδιον, ἵνα τότε 
^ Χ ' c “Ὁ SY N »y- ' , € (e ΄ σ — 

XQ1Q τὸ X0tVOV OULOU χαὶ τὸ t0toy TV ἀχριβῆ εχαστοὺ ἕλωμεν γνῶσιν. 

ων dà ν τοῖς ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῆς ὃ προη- 

γούμενος αὐτῷ σχοπός, ὧν xol ἣ λογικὴ ἡμετέρα. 

πάλιν δὲ ὑπομνηστέον, ὡς περὶ τῆς 

^ ^ , ὃ τῶν προτέρων παραδεδομένα περὶ 
υ χῆς εἰρήσϑω. 

Οὐ τὸ ἱστορήσϑω μόνον δηλοῦντος τοῦ εἰρήσϑω, ἀλλὰ xoi τὸ ἐξειρ- 22 
γάσϑω, ἀναφανέντων ἐν τῇ ἐξεργασίᾳ τοῦ ἀσωμάτου πάσης ψυχῆς, τοῦ 

οὐσιώδους, τοῦ ἀρχιχοῦ ὡς εἰδητικοῦ, τοῦ ἀμερίστως ἡνωμένου. ἐπαγγέλ- 
As ^N ^ dad N cM , , ἃ ἃ " ΄ὔῳ e) τοι λό σ Ὰ εται δὲ διορίζειν xal τὸν χοινότατον ἀποδιδόναι τῆς ψυχῆς λόγον. ἵνα τὰ 
πάσῃ ψυχῇ τῇ περὶ ἧς ὃ λόγος χοινῇ τέως ὑπάρχοντα ϑεωρήσῃ, ὡς 25 

ὕστερον τὰ ἑχάστης προσϑήσων ἴδια. 

p.412a46 Λέγομεν δὴ γένος ἕν τι τῶν ὄντων τὴν οὐσίαν. 

Περὶ τῆς ἐν τοῖς ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῆς ὄντος τοῦ λόγου, οὐ πάσης βου ον 5. MESS εἰς χης γου, 7 
» Now - ᾿ , - 

οὔσης ὁμοειδοῦς πρὸς πᾶσαν, xoi οὐδὲ συστοίχως μόνον ἀντιδιαιρουμένων, 
, Y Y Y ^C ΄, Ὑ ^ - , 5 - -€ y. ἀλλὰ xui κατὰ βάϑος πλείστης οὔσης διαφορᾶς ἐν αὐταῖς, ζητεῖ ὡς εἴρηται 

τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον. εἰ xol μὴ συνώνυμον τὸ χοινόν, ἀλλὰ xv. ἕχαστον 

εἴδος ἐξαλλαττόμενον, ὡς μηδὲ αὐτὸ μένειν τὸ χοινὸν ἀνεξάλλαχτον, οὐ χατὰ 30 

μόνας τὰς συστοίχως ἀντιδιαιρουμένας διαφοράς, ἀλλὰ xal χατὰ βάϑος 

ἐξαλλαττόμενον, ὅτε καὶ αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ χοινὸν διαφορεῖται, χρειττόνως 

ἢ ὑφειμένως αὐτὸ τοῦτο ὃν ὅπερ εἶναι λέγεται. χαὶ οὐχ ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
συστοίχων ἣ ἀντιδιαίρεσις οὐ xav αὐτὸ τοῦτο ἀλλὰ χατὰ τὰς διαφοράς" 

οὐδὲν γὰρ μᾶλλον T, πρώτως T, χυριώτερον τὸ χρῶμα ἐν τῷ λευχῷ ἢ ἐν 
E , Y ^N "^ , . » ^ 5 —- 5 7 “ἜΝ - » 

τῷ μέλανι, τὸ δὲ ὃν χυριώτερον xai ὄντως ὃν ἐν τῇ οὐσίᾳ ἢ ἐν ταῖς ἄλλαις 35 
͵ 

2257 "A5 ΑΝ » χατηγορίαις" xai τὸ ἀγαϑὸν χυριώτερον ἐν τῇ ϑείᾳ αἰτίᾳ T, ἐν τοῖς αἰτια- 
M 5) , , , -Ὁ 5 «7 -^ , - : - ^ τοῖς, χαὶ ἐν τούτοις μειζόνως ἐν τοῖς ἀιδίοις T, ἐν τοῖς φϑαρτοῖς. διαφο- 

ρεῖται μὲν γὰρ χαὶ ἐν ἀνθρώπῳ χαὶ ἐν ἵππῳ τὸ ζῷον, ἀλλὰ ταῖς διαιρε- 
D 

4 ἐστὶν om. a ἐν τῇ Μετὰ «à φυσικὰ] Metaph. P' 2 p. 1003» 6 ἐν τῇ Φυσιχῇ] 
Phys. l'1 p. 201 13 alterum libri II initium ἐπεὶ δὲ παραδεδομένα — λόγος αὐτῆς 

(de quo v. Torstrikii ed.'praef. IX) habet a πρότερον Aristoteles 19 ψυχῇ τῇ] 

τῇ Ψυχῇ ἃ 2 χαὶ (ante χατὰ) om. ἃ 
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τιχαῖς αὐτοῦ διαφοραῖς xal οὐ ταῖς συστατιχαῖς, διὸ xol οὐχ ἧ ζῷον: 1529» 
΄ - » 

δὲ οὐράνιον xai τὸ χϑόνιον xal dj ζῷον. τὸ γὰρ ἄφϑαρτον χαὶ uice) 
^ 

διαιρετιχαὶ μὲν τοῦ ὄντος. συστατιχαὶ δὲ τοῦ ζῴου διαφοραί, τὸ ὃὲ αὐδϑέ- 
ὃραστον ἢ μὴ διαφοραὶ τοῦ ὄντος, xol τὸ ἁπλῶς χαὶ πῇ ἐφετὸν τοῦ ἀγαϑοῦ 40 

5 συστατιχαί. τὸ δὴ οὕτω χοινὸν χα b 
τοίνυν οὐσίαν πᾶσαν εἶναι ψυχήν 

ψυχῶν πρόχειται εὑρεῖν. λαβὼν 
πειδὴ ζωὴ T, Ψυχή, T, δὲ ζωὴ οὐσία, 

διότι χαὶ τὸ ζῷον, τοῦτο δὲ οὐσία, ὡς πρὸ τοῦ ζῴου τὴν ζωὴν εἶναι 

οὐσίαν, OU ἣν xoi T δριζόμενον ζῷόν ἐστι (xol γὰρ ὡς ζῷον οὐσία xoi 
τῶν ἐναντίων ὡς ζῷον δεχτιχόν). xal τοῦ σώματος αὐτοῦ χατὰ τὴν ione 

10 συνεχομένου, λαβὼν οὖν ix τούτων οὐσίαν εἶναι τὴν ψυχὴν xal οὔτε ὑλι- 45 
χήν, διότι ἀτελὴς οὐσία $, ὑλιχή, χατὰ ἀμυδράν τινα τοῦ εἴδους ἀποτε- 
λεύτησιν τὴν δεχτιχὴν τῶν εἰδῶν ὑφισταμένη --- δεῖ γὰρ χαὶ τὸ δεχτιχὸν τῶν 
εἰδῶν ἔχειν μέν τινα πρὸς αὐτὰ οἰχειότητα. οὐ μὴν αὐτὰ εἶναι. χαὶ ἣ ζω- 
τιχὴ οὖν ὕλη ἀμυδρὰν ἔχει πρὸς ζωὴν οἰχειότητα ὡς δεχτική" διὸ δυνάμει 

15 μὲν αὐτῇ, τῇ OE ψυχῇ xxv ἐνέργειαν πάρεστι τὸ ζῆν. οὐχ ἄρα ὑλιχὴ 
οὐσία τῶν ζῴων T, ψυχή. ἀλλ᾽ οὐδὲ f σύνθετος αὐτῶν οὐσία: οὐ γὰρ 
πρώτως, ἀλλὰ δευτέρως xal χατὰ τὴν μέϑεξιν τῆς ζωῆς οὐσιοῦται τὸ ζῷον, 50 

; xg rim 
et 

hi “Ὁ A , A 

xai πᾶν τὸ σύνϑετον χατὰ τὸ 
A ^ » 2 E] e T 

Q0c ξστι «€ xoi τόδε τι ἐστιν’ ὡς τὸ εἰόος 

M FN ^ Ff. es as κὰν M e F Ἢ » hi - sp M 5 , 

xai τόδε τι ὃν πρώτως εἶναι. xol ἣ ζωὴ ἄρα πρὸ τοῦ ζῴου xoi οὐσία 

20 ἐστὶ χαὶ ζωτιχὴ οὐσία ὡς οὐ χατὰ μέϑεξιν ζῶσα. ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ τοῦτο 
"m" ΄ m δι τ E - a , ΕῚ τὰ dece εν Aj iJ e 

οὖσα ζωή. τοῦτο ὃὲ Ty τὸ τῶν τον εἶδος. οὔτε οὖν χατὰ τὴν ὧν 
Y , , Σ 

οὔτε χατὰ τὸ Epor οὐσία ἣ ψυχὴ ὑπάρχουσα ὡς τὸ εἴὸ 
M , , ^N b τῆς οὐσίας δὴ τὸ μὲν ὡς ὅλην φησίν, ] 

0s ἔσται οὐσία. 

Ὁ 

p.412a7 Ὃ χαϑ᾽ αὑτὸ μὲν οὐχ ἔστι τόδε τι. 28: 

25 Ὡρισμένης ὑπάρξεως τὸ τόδε δηλωτιχόν (τὸ γὰρ ἐν περιγραφῇ τινι 
χαὶ ὅρῳ xal οἷον ὑπὸ αἴσϑησιν xol δεῖξιν ΤᾺ, m τῆς τοῦ τὶ προσϑή- 
χης xai τὸ μεριχὸν δηλοῦν. μεριχὸν δὲ ἅπαν τὸ σύνϑετον xai οὐχ ὡς τὸ ὅ 
Ed b! , D Ἁ P S - M e ^ [4 , εἶδος τὸ μέν ἐστιν Ἐν δὲ χοινῇ τῶν ὁμοειδῶν πότον όν, ὡς ἐν 
ἄλλοις διώρισται. οὔτε οὖν ἢ ὅλη τόδε τι ὡς ἀόριστος διὰ τὴν ἀτελῆ χαὶ 

80 δυνάμει χαὶ δεχτιχὴν μὲν ὅρου, οὔπω δὲ 
σ J - Y , M r Χ ) ὅρος γὰρ τοῦτο xal τελειότης xal πρώτη xal χαϑ’ αὑτὴν οὐσία, ἀλλ᾽ οὐ 

[4 

, 

υξν 

ὡρισμένην οὐσίαν. οὔτε τὸ εἶδος" 

τὸ ὁριζόμενον xal τέλειον xal τὸ οὐσιωμένον xai ἣ xa ἕτερον οὐσία. 
Αι ὧν - 3 * P F^ , P e ' M Mi b 

eo "ns τὸ t00& τι λέγομεν T's χατὰ τὸ εἶδος χαὶ τὸ οὐσία εἰνᾶι xot τὸ 

ci e^ e c τ Ὡ c o 
, 5 , y 2 Ἁ m— e b 5 7 M τοιάδε οὐσία ἔχει, Bx μὲν τῆς ὕλης τὸ ἀορισταίνειν πως xal ἱ 

Y. ^ ' - ' Y M , δ ραν" N - (133 35 ἔχουσα (φϑαρτὸν γὰρ πᾶν τὸ ἔνυλον xai γενητόν, xal διὰ τοῦτο μὴ Ov πως 10 
Y e - - 

χαὶ ὅταν Tj, ὡς ἐν τῷ νῦν εἶναι συνουσιωμένον ἔχον xal τὸ πρότερον μὴ 

εἶναι ὡς γενητὸν xai τὸ ὕστερον ὡς φϑαρτόν, xal ἐφ᾽ ἑχάτερον τὴν τοῦ μὴ 
E PRA 2 ^N - MN M cx € , M r T ' εἶναι δύναμιν), ἐκ δὲ τοῦ εἴδους τὸ εἶναι ὡρισμένως xai τελείως εἶναι xai 

τοιόνὸς εἶναι. 

6 ψυχὴ οὐσία a 1 διότι --- ζῶον] res postulat διότι χατ᾽ αὐτὴν τὸ ζῷον 8. 9 χαὶ 

γὰρ — δεχτιχόν fort. ante ὡς (T) transponenda sunt 20 ζῶσα] οὖσα Α' 20 τῆς 

om. ἃ 21 δηλοῖ ἃ 99 ἔνυλον)] ἐξ ὕλης ἃ 
6* 
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SIMPLICH IN L. DE ANIMA II 1 [Arist. p. 41229. 10. 11] 

p.412a39 Ἔστι δὲ $ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια. 23 

Οὐ δήπου ὕλη δυνάμει ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐσία δυνάμει, οὐχ ὡς ἐσομένη 
ποτὲ xav. ἐνέργειαν (μένει γὰρ ἀεὶ ὅπερ ἐστίν), ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὸ δεχτιχὸν 
οὐσιωμένη χαὶ τὴν ἀμυδρὰν mal ἀτελῇ οὐσίαν. τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια, ὡς 

y RP) , »y V ^. M e DEN » M M , τελειότης χαὶ iy τελειότητι ἔχον τὸ εἶναι, χαὶ ὡς αὐτὸ ὃν xol τὸ σύνϑετον 
ἐν τελειότητι συνέχον. 

p.412310 Καὶ τοῦτο διχῶς, τὸ μὲν ὡς ἐπιστήμη; τὸ δὲ ὡς τὸ 
ϑεωρεῖν. 

Εἶδός τι μέλλων xol τὴν Ψυχὴν τίϑεσϑαι, τὸ OZ χαϑαρὸν xal πρώτως 
ὃν εἶ τὴν ἐνέργειαν τῆς οὐσίας 
, ἐξ (ζο χλλὸ -“ οὗ ,ὔ Ἃ 2 , ^ ΝΥ ! Aes (e m 7A m ἀπουερίζον ἀλλὰ τῇ οὐσίᾳ ὃν ἐνέργειαν, τὴν δὲ ψυχὴν ὡς πρώτως τοῦ 

2 

Cc» e? o^ oc ἀμέριστον ἅπαν εἰδώς, xoi διὰ τοῦτο ὁ 

ῃ 

S! ^ , ἀμερίστου ὑποβᾶσαν, χαὶ διαχεχριμένην ἔχουσαν ἀπὸ τῆς οὐσίας τὴν ἐνέρ- 
γειαν, xal οὕτως ὡς μηδὲ ἀεὶ παροῦσαν ὅταν εἰς σῶμα νεύσῃ; διχῶς φησι 
τὸ εἶδος εἶναι, οὐ τὸ ἄυλον οὐδὲ τὸ τῶν ἀύλων δριστιχόν, ἀλλὰ τὸ τῶν 

γενητῶν, ὧν χαὶ αἱ ψυχαὶ τὴν αὐτὴν οὐχ ἀεὶ ἐνεργοῦσιν ἐνέργειαν, χαὶ τὰ 
εἴδη πάντα ἄλλοτε ἄλλων ἐστὶν δριστικὰ ἁπάντων. ἐναργῶς δ᾽ οὖν ἢ τῶν 
ϑνητῶν ζῴων ψυχὴ οὐχ ἐν τῷ ἐνεργεῖν οὐσίωται, ὡς καὶ οὖσά ποτε xni 

νεργοῦσα. διὸ χατὰ τὴν ἕξιν ἐστὶν ἐντε- ον οὐχ ἐνεργοῦσα, T, οὐχ ὡσαύτως 
, ^ ΟῚ e 95 2x “Ὁ cR BITE a 22 - ΕΖ ATA e , ἔχεια, xol οὐχ ἢ ἀπὸ τῆς ἕξεως ἐνέργεια. ἐπὶ τῶν ἀύλων γὰρ ἣ ταυτό- 

της τῆς οὐσίας πρὸς τὴν ἐνέργειαν, xol ἐπὶ ψυχῆς, ὅσον αὐτῆς πάντῃ χω- 
ριστόν, δευτέρως xal διὰ τὴν πρὸς τὸν νοῦν συναφὴν συναιρούσης εἰς τὴν 
ἐνέργειαν. 

p.412a11. Οὐσίαι δὲ μάλιστα εἶναι δοχοῦσι τὰ. σώματα xal τούτων 
τὰ φυσιχά. 

^ εὖ iJ 5, , ^ , M '. P e , ^ ^ v Τριχῶς εἶναι τὴν οὐσίαν παραδούς, xoi τὴν μὲν ὡς ἀτελῆ xol οὔπω 
ὡρισμένην ϑέμενος, ὡς ἀορισταίνουσαν μέν πως ἀλλ᾽ οὐχ ἐναντίως τῷ 
σ € ^N Ὁ οἱ Χ 2 , τῶν QU ^ Sx e ΄ 24 7 ὅρῳ, ὡς δὲ δεχτικὴν xal ἐφιεμένην τοῦ ὅρου, τὴν δὲ ὡρισμένην οὐ χαϑ 
αὑτὴν ἀλλὰ x«i ἑτέραν, τὸ εἶδος, xal μετέχουσάν πως χαὶ τοῦ ἀορίστου, 

[4 ὅση γε ἐξ ὕλης, τὴν δὲ ὡς πρώτην xal ὅρον xai τελειότητα, εἴ γε κατ᾽ αὐὖ- 
τὴν χαὶ τὸ σύνϑετον χαὶ εἴ γε ἐντελέχεια τὸ εἶδος, ζητεῖ ἐν τίνι τούτων 
τὴν Ψυχὴν ταχτέον, πρότερον ὅτι οὐσία ὑπομνήσας ἐχ τῶν χατ᾽ αὐτὴν Ópt- 
ζουένων᾽ πρὸς μᾶς γὰρ πρῶτα τὰ χατὰ φύσιν ὕστερα. δρίζεται δὲ τῇ 
ψυχῇ τὰ ἔμψυχα xai ζῶντα" ὅτι δὲ ταῦτα οὐσίαι. ἐπιστώσατο ἐχ τοῦ χαὶ 

πάντα τὰ φυσιχὰ σώματα. πρόδηλα δὲ ταῦτα πᾶσιν ὄντα οὐσίαι, ὡς μὴ ἐν 

ὑποχειμένῳ ὄντα χαὶ ὡς τῶν ἐναντίων δεχτιχά, διὰ τὸ χαὶ τῇ αἰσϑήσει 
εἶναι γνώριμα. δοχοῦσι μὲν οὖν εἶναι ἐνίοις χαὶ τὰ μαϑηματικὰ οὐσίαι, 

11 

10 

ἐνέργειαν scripsi: ἐνέργεια Aa 14. 15 τό τε τῶν γενητῶν Α 15 xai (ante at) om. 

δ᾽ om. à 29 πρώτην x«l ὅρον MS: πρώην τὴν Opov A: πρῶτον ὅρον margo Aa 
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ὡς τοῖς Πυϑαγορείοις, xoi và τεχνητά, ὥσπερ τοῖς πολλοῖς, otov χλίνη χαὶ 28τ 

πλοῖον διὰ τὰ DESEE αὐτοῖς ξύλα᾽ τὸ δὲ ἀληϑὲς μόνα ἐχ τούτων 40 
τὰ φυσιχά ἐστι σώματα, ἅπερ χαὶ δοχεῖ χαὶ ἔστι. ταῦτα γὰρ τῶν ἄλλων 

ὧν £v 
e Y , Y ΄ »- ' -— za 

ἀρχαὶ τῶν δοχούντων μὲν οὐχ ὄντων Of, τῶν μὲν μαϑηματιχῶν ὡς 

εὶ Q^ 

, 5 / - ^Y - ΄ - €T 

& ἀφαιρέσεως τούτων εἰλημμένων, τῶν ὃὲ τεχνητῶν ὡς ἐν τοῖς φυσικοῖς 
εἶναι ἐχόντων. 

Ρ. 412418 Τῶν δὲ φυσιχῶν τὰ μὲν ἔχει ζωήν, τὰ δὲ οὐχ ἔχει. 

Οὐχ ἔχει μὲν τὰ ἀποσπάσματα τῶν στοιχείων xol ὅσα νενέχρωται᾽" 48 
2 A E UNNA " x - D -— - ES TL e -- ^ - eres ἐνεργῆ δὲ τὰ ἔχοντα, οὐχ ὡς ooppeprxóroc τῆς ζωῆς μετασχόντα, χαϑάπερ 

M , M ΄ Eod 4 , - ^ 10 τὸ ξύλον τοῦ σχήματος τῆς χλίνης. οὐσίαι γὰρ τὰ ζῶντα, ὥστε οὐσία χαὶ 50 

ἢ ζωὴ xoi χρείττων τῆς σωματιχῇς, εἴ γε χαὶ xal αὑτὰ τ--- αι τὰ ὁρ- 
- -S 

γανιχὰ τῶν ζῴων σώματα, xxi εἴπερ τῶν ἐναντίων δεχτιχά. χαὶ ἄλλως δὲ 

τὸ ζῶν σῶμα μᾶλλον τοῦ ἀψύχου οὐσία. διὰ τὸ τὰ ζῶντα χαὶ ἐγείρεσϑαι 
οἴχοϑεν πρὸς ἐνέργειαν xol γεννητιχὰ εἶναι οὐσιῶν. xoi οὐσίαι οὖν xo μει- 

, 2 Ll 24 P 1 , , PRA Ll ^ e Ξ' Ξ A e F ,F ) n ' MM 

15 ζόνως τῶν ἀψύχων οὐσίαι τὰ ζῶντα: ὥστε xol T, ζωή, χαϑ᾽ ἣν τὰ ζῶντα, 

οὐσία χαὶ πρώτη χαϑ᾽ αὑτὴν οὐσία. xai ἔτι μειζόνως τῆς xaxd Ty ἢ ὕφ᾽ 
f a NOU mim fosa 62:023. M ΄ ἤν ΟῚ ἀν c9 x 

ἧς ζωοῦται τὰ ζῶντα. ψυχὴ δὲ f|xa' ἣν xal μάλιστα ἢ ὑφ᾽ ἧς. ἢ γὰρ 38ν 
Α 3 ^ , Kr UO IAS fo im x exi - ε b 7 f A 

xaU ἣν μόριον ψυχῆς T, εἴδωλον ψυχῆς. τὸ δὲ xwoüv ἢ xopíec ψυχή. 
Ἁ νι ΄ Ἁ ^ 

ζωὴν δὲ λέγομεν τὴν OU αὐτοῦ τροφήν τε xai αὔξησιν xal φϑίσιν, 
20 οὐ διότι ἐν μόνοις τούτοις τὸ ζῆν (xol γὰρ ἢ ὄρεξις xol ἣ αἴσϑησις χαὶ ὃ 

- ΄ 5Φ) 0 Ce ΣΝ (ree pA ον τῷ , 3 J , WS «€ voüc ζωαί), οὐδ᾽ ὅτι πᾶν τὸ ζῶν τούτων χεχοινώνηχεν, ἀλλὰ μόνα xà ϑνητά, á 
ἐπεὶ οὔτε τρέφεται οὔτε αὔξει οὔτε φϑίνει τὰ oüpáwu: ἀλλ᾽ ἐπεὶ τῶν ἐμ.- 
ψύχων ἴδιον εἶναι βούλεται. ὡς xoi 
ἐσχάτην ἐν τούτοις pego ζῆν; 

25 χατάρχουσαν. μεταβολὴ γὰρ χατὰ ποιότητα χαὶ ποσότητα τροφή τε χαὶ 

αὔξησις χαὶ φϑίσις, ἣ μὲν RAP EG τὸ ἐλλεῖπον χατά τε δύναμιν χαὶ 
τὸ ποσόν, T, δὲ xoi ἐπὶ πλέον ἐπιρρωννῦσα τε χαὶ προστιϑεῖσα, ἣ δὲ ἀφαι- 

M » wx -Ὁ iU 

Πλάτων, τὸ ἔνδοϑεν χινεῖσϑαι, τὴν 5 

δειχνὺς χαὶ ταύτην χινήσεώς τινος 
, 

3^ M , ροῦσα ἀμφοῖν. γίνεται μὲν οὖν χαὶ ἐπὶ ἀψύχων πρόσϑεσίς τε xol ἀφαί- 

ρεσις, ἀλλὰ τὸ δι᾿ αὐτοῦ τῶν epu ἴδιον. τὸ μὲν γὰρ πῦρ τὸ χαυ- 
30 στιχὸν xoi διαμένει xol πλέον γίνεται τῷ ἐπινέμεσθϑαι xoi ἄλλοτε ἄλλο 10 

ίνεσϑαι, ἄλλοτε ἄλλης ἐπιλαμβανόμενον τῆς χαιομένης ὕλης. διὸ οὐ τροφὴ , i i i ! βρη 
[rd » ^^ » Ἃ Ὰ Y 

- 9 9g 0c ς c M^) ἥδε οὐδὲ αὔξησις" οὐ γὰρ ὑπομένει τὸ ἐξ ἀρχῆς" ἀλλὰ γένεσις xat φϑορὰ 
Σ 909 δὲ γινομένου, ὕπ᾽ ἄλλου ἀεὶ τοῦ 

προσϑέντες χατὰ 
D 

c 
, r4 
2 Q^ c1 πυρός, ἑτέρου μὲν φϑειρομένου 

προτέρου τοῦ ἐφεξῆς γινομένου. 
35 τὴν ἐπιφάνειαν wutxpóv αὔξομεν τὸν πρότερον ὄντα ὄγχον. οὔτε αὐτοῦ τι 

à D ! i , 

CN 

ἢ δὲ χηρίνῃ σφαίρα e 

i 
» 

ἐνεργοῦντος τοῦ χηροῦ πρὸς τὴν αὔξησιν ἀλλὰ πάσχοντος μόνον. οὔτε δι 
ὅλου ἑαυτοῦ Ἐπ απὸ ον ἀλλὰ χαὶ εἰ ὕδωρ εἴη. ἐπιμένον τε ὁπόσον 15 
ἦν, χαὶ πλέον γινόμενον τῷ τὰ τος qeu δσήπειν xui μεταβάλλειν εἰς 

ὕδωρ, οὔτε τρέφεται οὔτε αὔξεται. οὐ γὰρ ἐπιρρώννυτα: τὸ ἤδη Ov, ἀλλ᾽ 

16 ἡ ὑφ᾽ ἧς ζωοῦται --- ἣ γὰρ χαϑ᾽ ἣν (18) in margine add. A 19 λέγομεν] λέγει μὲν ἃ 

ἑαυτοῦ Aa: ad v. l. 29 et p. 86,4 23 Πλάτων] Phaedr. 24 p. 245 E 31 ἄλλης correxi: 

ἄλλως Aa 
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SIMPLICII IN L. DE ANIMA II 1 [Arist. p. 412213. 18. 20] 

ἑτέρου χαἀνταῦϑα συμβαίνει geste: ἐν δὲ τοῖς τ χαὶ ὅλως ἐν τοῖς 2ὃν 

EDI ἥ τε ἕλχουσα τὴν Spon τος ἔνδον xol ἣ ἀλλοιοῦσα αὐτὴν 

χαὶ τοῖς X οὖσι τ σα μορίοις χαὶ ὅλα δι᾿ ὅλων αὐτὰ ἐπιρθον, 

νῦσα. ζῇ οὖν ταῦτα, ὅτι ἔνδον τὸ χινοῦν, χαὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ δι᾿ αὐτοῦ. 

χαὶ γὰρ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ζωῇ οὐ μόνον ἐστὶ τὸ ζωτιχῶς Ἰινούμενον: τουτέστι 

segun xoi αὐξόμενον xal iua ἀλλὰ xol τὸ χινοῦν xol f, ἀπεργαζο- 

pé ταῦτα δύναμις καὶ οὐσία. τὸ μὲν οὖν ζῶν σῶμα οὐσία ὡς σύνϑετος 

οὐσία ἐκ σώματος xoi ζωῆς. ἣ δὲ ψυχὴ χατὰ τὴν ζωὴν χαὶ οὐ κατὰ τὸ 
$ 5 

σῶμα" οὐδὲ γὰρ ἔμψυχον τὸ στερηϑὲν σῶμα ζωῆς, οὔπω λέγω ψυχή. 

p.412318 Μᾶλλον δὲ ὡς ὑποχείμενον καὶ ὕλη. 

Οὐ γὰρ ὡς f, οὐσία τοῖς συμβεβηχόσιν, οὕτω τὸ σῶμα τῇ ζωῇ ὑπό- 
[ i , n i 

χειται, ἀλλ᾽ ὡς ὕλη τοῖς εἴδεσιν, δριζομένη xal οὐσιωμένη αὐτοῖς xat 

ἐνέργειαν. διὸ εἰπὼν ὡς ὑποχείμενον, ἵνα δηλώσῃ ὅπως ὑποχείμενον, ἐπή- 

Ἰαγε xal ὕλη. οὐ δὴ χατὰ τὸ σύνϑετον ἣ ψυχή, ἐπειδὴ xaT αὐτήν, ἀλλ᾽ 
5 3 SN AU. af ! c Y^ ἘΠ c ! M οὐχ αὐτὴ τὸ ἔμψυχον. ὡς εἶδος οὖν ἢ ψυχὴ 

ρ.419.90 Σώματος φυσιχοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

LJ 

Ἐπεὶ γὰρ τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον VUE y toic ὕνητοῖς ζῴοις ψυχῇ; b] Ü ἐν 
αὐτῇ εἶδος, ἀλλὰ τὸ σώματος e a ob τὸ χωριστὸν xol ἑαυτοῦ ὃν ἀποδίδωσιν 

seu τοῦτο γὰρ ἁπάσῃ χοινόν. καὶ μετὰ τὰ εἴδη μὲν T ψυχή" puc 

ριστος γὰρ ii εἰδητικὴ οὐσία, ἀνειλιγμένη δὲ Eo 1 ψυχιχή (δηλοῖ δὲ xai 

$ λογικὴ ἐνέρ Ἐς: Cue DH πως τῆς οἰχείας οὐσίας xol ἐπιστρέφουσα 

ὡς εἰς ἑτέραν πρὸς αὐτὴν, καὶ τοῖς γνωστοῖς χατὰ ἀπόστασίν τινα συνα- 
A 2, : τὰ N X d ' Y- ec ! - , 29 c z 27. M ἰὼ ^ 

πτομένη)" μετὰ μὲν οὖν τὰ εἴδη f, ψυχή, ἀλλ΄ ὅμως ctc τὴν εἰδητιχὴν 

ὑπάγεται αἰτίαν, ὥσπερ χαὶ οἵ φυσιχοὶ πάντες λόγοι. ὁρίζει γὰρ xat 1j ψυχὴ 

xoi οὐσιοῖ xa)? αὑτήν xoi τελειοῖ τὰ μετέχοντα" διὸ καὶ ἐντελέχεια. ἔστι 

uiv οὖν xol εἴδη ἄττα μετὰ τὰ πρῶτα xol ἑαυτῶν πάντῃ ὄντα ἑτέρων 

ὄντα pigs ὡς τά τε φυσιχὰ πάντα, σωμάτων ὄντα πάντα, xol τὰ τῶν 

Um τ οἷος ὃ ὑπὸ τῆς ψυχῆς οι 90 νοῦς: ἀλλὰ τὸ μὲν φυσιχὸν εἶδος, 

εἰ χαὶ μὴ πᾶν ἐστι ζωτιχόν, διαφέρει χαὶ τῷ dispen τῆς ψυχῆς, ἀμέ- 

ριστον γὰρ ἅπαν εἶδος- ἢ δὲ ψυχὴ λόγος τις περὶ τὸ εἶδος τὸ ζωτιχόν, 
, , SY € , , 2 - b Nl ΄“ὦ, hi b M 

ἀνελίττων τὸ ἡνωμένως προειλημμένον ἐν τῷ εἴδει πλῆϑος. τὸ δὲ τῆς 

χωριστῆς ψυχῆς δριστιχὸν ἔστι μὲν xal αὐτὸ οὐχ ἕαυτοῦ πάντῃ, ἀλλ᾽ 

ἑτέρου τῆς Ψυχῆς γενόμενον. οὐχὶ ὃὲ σώ ἀλλὰ ψυχῆς. 7 δὲ 1 ρου τῆς ψυχῆς γενόμενον, οὔχ ὦματος ἀλλὰ ψυχῆς. ἢ ὃξ ψυχὴ 
ὅση ἑτέρου ἐστίν, ἐντελέχεια σώματός ἐστι πάντως χαὶ τούτου τοῦ φυσικοῦ, 

ἐπειδὴ οὐσίας αἰτία, τὸ δὲ μαϑηματιχὸν οὐχ οὐσία" xol φυσικοῦ οὐχ ἁπλῶς, 
, Y , ' y ' Χ ." ^ Ὁ ΄ M a , 

ἀλλὰ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. χατὰ γὰρ τὴν ψυχὴν ἢ ζωή, xol τὸ μεϑέξον 

25 

40 

3 αὐτὰ scripsi: ἑαυτὰ Aa αὐτὰ ἃ 8 χαὶ οὐδὲ Α 15 οὖν ἡ ψυχὴ Aristo- 

telis lemma integrum restituturus om. a 19 εἴδη] ἤδη a 20 ἀνειλεγμένη ἃ 

21 σωμάτων ὄντα πάντα Om. ἃ 
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ω - - ς ΄ MET : οὖν 
αὐτῆς ζωῆς εἶναι χρὴ δεχτιχόν. xal οὐ πάντα ἁπλῶς τὰ φυσιχά, ἀλλὰ τὰ 3ὃν 

, ζῶντα τῇ ψυχῇ τελειοῦται, xat τοῦ δυνάμει ζῶντος σώματός ἐστιν ἐντε- 
, [a ΄ M iJ νῷ - Ὁ ^ ΄ 2 M - 

λέχεια T, ψυχή- χαὶ γὰρ ἤδη ζῶν τὸ ὕνητὸν σῶμα δυνάμει ἐστὶ ζῶν. ὡς 
5 - - , , 3 3 ^ ^ m - - , ^ , 

ob συμφυῆ τῷ σώματι ἀλλ᾽ ἐπεισοδιώδη τῇ τῆς ψυχῆς παρουσίᾳ δεχό- 

^ ^ e YT e "Ὁ ἘΠ A 

διοργάνωσιν. δριστιχὴ μὲν οὖν χαὶ ἢ οὐρανία ψυχὴ τοῦ ἀιδίου σώματος. 
᾿] 5 ΡΨ.) ΄ , - » ^ ^ ἀλλ᾽ οὐ νεύουσα πρὸς αὐτὸ οὐδ᾽ ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένη. ἴσως δὲ τὸ 

οὐράνιον σῶμα οὐδὲ δυνάμει ζωὴν ἔχει" οὐ γὰρ ἐπιχτήτως μόνον, ἀλλὰ 
' , » , QUA , - v ΄ ΧΦ χαὶ συνουσιωμένην ἔχει ζωήν. διὸ ἕτερον τρόπον ἐχεῖνο ἔμψυχον, ὡς ἤδη 

ζῶν ἐνεργείᾳ, xal ὡς αὐτοχινήτως τρόπον τινὰ xal ἀφ᾽ ἕαυτοῦ πρὸς τὴν 
^ , , ᾿Ξ - Χ , bi 2 ΞΡ 2 » εις Sx ΡῈ ΠΕΣ dus CAM PS 

ψυχὴν ἀνατεινόμενον xal αὐτὸ ἐχείνης Ov, οὐχὶ δὲ ἐχείνου τῆς ψυχῆς v 
, *, , e M , - , e ^ Ld M i] 

νομένης, ἀλλ᾽ ἑαυτῆς ἐχεῖνο ποιούσης. ἣ δὲ τῶν ὕνητῶν ζῴων ψυχὴ ἐν- 

τελέχεια φυσιχοῦ σώματος, οὐχ εἶδος οὖσα ἀλλὰ λόγος. χαὶ οἵ λόγοι δὲ 
»- ME , , S , » , 7 EHE: cx PE EE [4 f Ξ M e εἰδητιχαί εἰσι δευτέρως αἰτίαι. λογιχὴ οὖν ἐντελέχεια ἣ ψυχή. xal οὐχ 

[d M ^*^ , € - (7*5 “» C σ 5 - ΄ 

ἑαυτῆς οὐδὲ μένουσα ἐν ἑαυτῇ ὅλη. ἢ ὅλη οὕτως οὐσίωται, ἐν τῷ σωμάτων 
εἶναι δριστιχὴ ἀνεπίστροφος πρὸς ἑαυτήν, T, εἰ χαὶ διττὰς ἔχει ζωάς, χατὰ 

- e ) “ κα *» [d - 

τὴν εἰς σῶμα ῥοπὴν xal τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς | ἔξω τεινομένην ἢ ὡς ζωοῦσαν 

τὸ σῶμα T, ὡς τῷ ζῶντι χρωμένην χαὶ γὰρ αὕτη ἐντελέχεια τοῦ φυσιχοῦ 
, » , e , —M , [4 

δονάμει ζωὴν ἔχοντος σώματος, χαϑάπερ 6 χυβερνήτης τῆς νεώς, ὡς xe 
νητικὴ xai ὡς χρωμένη τῷ ζῶντι σώματι. ὃ χαὶ ὄργανον διὰ τοῦτο λέγεται 
ec - , e - €- ε » - - 

ὡς τῇ χρωμένῃ ὑπηρετοῦν ψυχῇ, ἀλλ᾽ (oby) ὡς τὰ ἄψυχα τῶν φυσιχῶν, 

εἰδοποιούμενα μὲν xai αὐτά, οὐ μὴν ὡς ὀργανιχά, ὅτι μὴ τὸ χινοῦν μηδὲ 
' y y oM - - b] , ^ [s ' 

τὸ χρώμενον ἔχει ἔνδον: τοῦτο γὰρ τῶν ἐμψύχων ἴδιον. ὡς τὴν ψυχὴν 

τῶν ἄλλων διαφέρειν φυσιχῶν εἰδῶν τῷ διχῶς εἶναι ἐντελέχειαν δριστιχῶς 

τε xal χινητικῶς τοῦ ὀργάνου. φαίνεται ὃὲ πρότερον τὸ ὁριστιχὸν παρα- 
διδοὺς προστιϑέναι ὕστερον τὸ χινητιχὸν ὡς τελειότερον. ὅτε τὸ ὀργαν!χὸν i , 

τῷ ὕϑνητοειδῶς ζῶντι παντὶ ἀποδίδωσι σώματι. συντρέχει μὲν οὖν πάντως 
—- , , , € , , ^N 

τὸ ὀργανιχὸν τῷ δυνάμει ζωὴν ἔχοντι" οὐ μήν ἐστι τῷ λόγῳ ταὐτόν. οὐδὲ 
Pl iJ SRTN 2 7 , ΄ 2 ' y X P PEN c t. πρὸς τὴν αὐτὴν ἀπαραλλάχτως λέγεται ζωήν, ἀλλὰ ζωὴν μὲν ἐχει ὡς ζω- 
“ bJ n ^ M ΄ » , 

τικῶς εἰδοποιούμενον x«l xaU ἣν εἰδοποιεῖται ζωήν, ὄργανον δὲ γίνεται 
- , - - - - ᾿ / 

τῇ χρωμένῃ, óg' ἧς xal ζωοῦται, ἵνα xai συμφυῶς αὐτῷ χρῆται xol μόνῃ 

δρμῇ" ἐξήλλαχται δὲ τὸ ὕφ᾽ οὗ χινεῖται τοῦ x«i) ὅ, ὡς ποιητιχὸν εἰδη- 
- "y , A τ e ex e , $^ car , ^ M ἊΝ zc 

τιχοῦ αἰτίου. μία μὲν οὖν ἢ ὅλη τοῦ ζῴου ψυχή; ἀλλὰ τὸ μέν tt ἔχουσα 

ἐξῃρημένον τὸ χινοῦν χαὶ χρώμενον, τὸ δὲ ἐχτεινόμενον χαὶ ἐχείνου γινό- 

45 

90 

[21] 

35 μενον ὡς ὁρίζον αὐτό. 

p.412321 Ἡ δὲ οὐσία ἐντελέχεια. τοιούτου ἄρα σώματος ἐντε- 

λέχεια. 

Εἰπὼν xai ϑέμενος τὴν ψυχὴν οὐσίαν εἶναι ὡς εἶδος, προστίϑησιν ὡς 15 

μείζονα πρότασιν τὴν οὐσίαν ἐντελέχειαν εἶναι, τὴν ὡς εἶδος δηλαδὴ οὐσίαν. 

2 ἐντελέχειά ἐστιν ἃ 4 ἐπουσιώδη ἃ 15 ὅλη (post ἑαυτῇ) correxi: ὅλῃ Aa 21 οὐχ 

addidi 91 αὐτῷ correxi: αὐτῇ Δὰ 93 μέν τι] μέντοι ἃ 
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ἐπειδὴ xol πολλάχις τὸ εἶδος οὐσίαν χαλεῖ. ἐπεὶ οὖν εἰδητιχὴ οὐσία $24 
Ψυχή, ἐντελέχεια ἔσται τοῦ τοιούτου σώματος, τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

»y ^N c —T-" yw ' - iJ ^ ^N , T [c4 A ) εἴρηται ὃς ὡς τοῦ TY, μὲν ζῶντος δυνάμει ὃὲ λεγομένου ζῆν, ὅτι μὴ xad) 
αὑτὸ μηδὲ ὡς σῶμα ἄφϑαρτον ζῇ. 

ὅ p.412322 Αὕτη δὲ λέγεται διχῶς, ἣ μὲν ὡς ἐπιστήμη, fj δὲ ὡς 
τὸ ϑεωρεῖν. 

τ τῷ 

΄ € M - , - 

Τὸ χοινὸν πάσης τῆς τῶν ϑνητῶν ζῴων ἐχφαίνων ψυχῆς, οὐ τὸ χω- 
ριστὸν οὐδὲ τὸ τὴν ἐνέργειαν συναιροῦν εἰς τὴν οὐσίαν αὐτῇ ἀποδίδωσιν. 

ἴδιον γὰρ τοῦτο ψυχῆς τῆς νοερᾶς, χαὶ ταύτης ὅταν χωρισϑῇ, ἐπεὶ χαὶ ἢ 
10 λογικὴ ἡμῶν χατὰ τὴν εἰς σῶμα ῥοπὴν μεριζομένην ix τῆς οὐσίας ἔχει 

Χ 2 , M δον DON ΄ δῶν AV SENI - , , τὴν ἐνέργειαν, xol οὐδὲ ἀεὶ τελείαν οὐδὲ πᾶσαν ἀεὶ παροῦσαν. ἀπολείπει 25 
γοῦν ἐν τοῖς ὕπνοις ἣ αἰσϑητιχὴ ἐνέργεια, τυχὸν δὲ ἐν τοῖς χάροις χαὶ ἢ 
φανταστιχή. μήποτε δὲ πᾶσα Ἰνῶσις T, χατὰ τὴν ἑαυτῆς ἀφισταμένην 
σῷ usd ΄ M N Ye 3-2 ε N ^F. 2 - τῆς Ψυχῆς χατάστασιν xol τὴν ἔξω προϊοῦσαν ῥοπὴν παραποδίζεται ἐν ταῖς 

15 παρὰ φύσιν τῶν ὀργάνων σφοδραῖς διαϑέσεσιν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν wal ὕστερον 
» c DEUS ' , - 5 "ἡ aS e ! N τὴ 

ζητήσομεν. εἰ ὃξ χατὰ συνέχειαν τῷ ἐμψύχῳ πάρεστιν ἢ ψυχὴ ζωτιχῶς 
- - e en € b 

ἐνεργοῦσα εἰς αὐτὸ, τὴν μὲν ζωτιχῶς δριστιχὴν τοῦ ὑποχειμένου αὐτῇ σώ- 
ματος χατὰ συνέχειαν ἐνεργεῖ᾽ τὴν δὲ γνωστιχὴν οὐχέτι. ἐν γοῦν τοῖς 80 

^ 

ὕπνοις ἀπολείπει τὴν αἰσϑητιχήν, xdv τοῖς χάροις τὴν φανταστιχήν. διὸ 

20 οὔτε τῇ οὐσίᾳ ἐνέργειά ἐστι γνωστιχὴ fj ψυχὴ οὔτε πάντως ἑπομένην ἔχει 
τῇ οὐσίᾳ τὴν γνωστιχὴν ἐνέργειαν, ὅτε πρὸς σῶμα χοινωνεῖ, εἴ γε χαὶ πα- 
ροῦσα ποτε οὐχ ἐνεργεῖ. ἀναλογεῖ οὖν τῇ μὲν ἐπιστημονικῇ ἕξει $j οὐσία, 
τῇ δὲ ϑεωρίᾳ T, ἐνέργεια ἣ γνωστιχή. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἐπιστήμην χτησα- 
μένοις ἢ μὲν ἕξις χατὰ συνέχειαν πάρεστιν, ἕως ἂν ἐπίστωνται, ἢ δὲ xac 

25 αὐτὴν ϑεωρία οὐχ ἀεί, ἀλλ᾽ ἔστι xol ἐπιστάμενον μὴ ἐνεργεῖν. εἴληφε δὲ s 

ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀντὶ μὲν τῆς γνωστιχῇς ἐνεργείας τὴν ἐγρήγορσιν, ἀντὶ δὲ 
τῆς ἀργίας τὸν ὕπνον. ζωτιχὴ μὲν γὰρ ἐνέργεια χαὶ ὃ ὕπνος, ἀναστολὴ 

οὖσα τῶν αἰσϑήσεων, οὐ χατὰ πάρεσιν T τινα ἀσϑένειαν ἀλλὰ χατὰ δύ- 

ναμιν (ἐρρωμένης γὰρ φύσεως xal ταύτης ζωτιχῇς τὸ ὑπνοῦν), ἀλλ᾽ οὐ 

80 γνωστιχή, αὐτὸ δὲ τοῦτο ἀνασταλτιχὴ τῆς γνώσεως ἐνέργεια. οὐχοῦν εἰ χαὶ 

μὴ γνωστιχῶς ἀεί, ὅμως ἐνεργεῖ τι ἣ ψυχή. διὰ τί οὖν πρώτη ἐστὶν ἐν- 
τελέχεια, ἀλλ᾽ οὐχ ἣ χατὰ τὸ ἐνεργεῖν; ϑεωρητιχὴ μὲν γὰρ οὐχ ἔσται, 40 

ἁπλῶς δὲ ἐνεργητικὴ χατὰ φύσιν, καὶ ἐνεργοῦσα, ἵνα μὴ μάτην ἢ" μάτην 

γὰρ τὸ μηδὲν ἐνεργοῦν, οὐδὲν OE μάτην ἢ φύσεως ἣ ἔτι μᾶλλον ϑεοῦ οἷόν 
86 τε εἶναι ἔργον. ἢ τάχα μὲν οὐ χατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν ἠξίωται εἶναι ἢ 

πρώτη ἐντελέχεια, ἀλλὰ χατὰ μόνην τὴν ϑεωρητιχήν, ὡς ταύτην οὐχ ἀεί, 
ὅταν T. ἐνεργοῦσα. ἴσως δὲ ἄμεινον ἐχεῖνο φάναι, διὰ τούτων ἐνδείχνυσϑαι 

τὴν τῶν ϑνητῶν ζῴων ψυχὴν μεμερισμένην ἔχουσαν τὴν ἐνέργειαν τῆς οὐσίας, 
ἵνα χατὰ τὴν προβλητικὴν τῆς ἐνεργείας οὐσίαν τε xol δύναμιν τὸ εἶναι 45 

1 οὐσίαν τὸ εἶδος ἃ 4 φϑαρτὸν À, qui tamen in margine habet οἶμαι ἄφϑαρτον 
92 χατὰ! xol χατὰ a 99 ἐνεργεία A 
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w M Y , - ^ , 

ἔχουσα ἄλλην ἔχῃ τὴν τελειότητα, ὅταν καὶ ἐνεργῇ: ταύτῃ τοῦ νοῦ διαφέ- 924r 
- VE, ; 3L £z - , 3 - - 

pouca, ὃς τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, xal τῆς εἰς νοῦν ἀναδραμούσης εἰς ἕν 
— * , »ν F ^ , Aj , , 5 , A] 

Ψυχῆς xai ταύτῃ ἄμφω συναπτούσης χαὶ εἰς τὴν οὐσίαν ἀναγαγούσης τὴν 
ΓΥ - M - - " 

ἐνέργειαν. Tj γε μὴν τῶν ϑνητῶν ζῴων ψυχὴ πᾶσαν ἔοιχεν ἐνέργειαν ἀπο- 
, -— fur » ΄ - Y »* ε 

μερίζειν τῆς οὐσίας. κἂν γάρ τινα παροῦσαν ἔχῃ ἀεὶ ὡς τὴν ζῳοποιόν, 

ἀλλὰ ὁποιασοῦν οἰχείας ἐνεργείας στερομένη ποτὲ οὐχ ἂν εἴη χαϑαρῶς ἀμέ- 
X Y M^ - - - - - 

ριστος. πρὸ γὰρ ἄλλου παντὸς μερισμοῦ τοῦ τε τοπιχοῦ χαὶ τοῦ χρονιχοῦ xai 50 
Ἢ ΄ , 

τοῦ χατὰ τὴν τῶν διαφόρων ἰδιοτήτων ἐπιχράτειαν, xxU ἣν τὰ πολλὰ ὑφί- 
e - ^ » A M M e E EN z I PIS , E A £ oirria 

σταται ὁμοειδῃ ἄτομα, xoi πρὸ τῆς sic τὰ συμβεβηκότα ἐχβάσεως ὃ τῆς 
* , * - » * ΄ , ^ ^N e ΄ PEE 

ἐνεργείας ἀπὸ τῆς οὐσίας ἀναφαίνεται μερισμός. δῆλον δὲ ὡς μεμέρισται ἐπὶ 
τῆς τῶν ϑνητῶν ζῴων ψυχῆς, εἴ γε μὴ ἀεὶ xal ὁποιασοῦν ἀποδίδωσιν ἐνερ- 

, [s] - : - - | 
γείας, ἃς ἐνεργεῖν πέφυχεν ἔχουσα ὡς ἔχει νῦν, ὅτε πρὸς σῶμα χοινωνεῖ. | 

γ Y ΄ ΄ SAX - 5 EA , ε P 
Ἐπὶ γὰρ πασὴης isa απὸ 100 ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον ἢ WXpoxzomcm,. 

L 

, *3 ΄ »w ᾽ 5 Ξ χαὶ τὰ πρ τέρα τῶν ὑστέρων ἀτελέστερα xai ἢ ἄνευ τοῦ ἐνεργεῖν ἐπιστη- 
M σε 

μονικὴ ἕξις ἧττον τελεία τῆς μετὰ τοῦ ἐνεργεῖν. τῇ μὲν οὖν φύσει καὶ τῇ 
, - Y , 5 Ἂ οὐσίᾳ χαὶ ὡς αἴτιον pum c Ὧν ci Q x o 

-) 
v. ci c^ οι εὶ ()- ( ce o x 

. 
(0^ - o Q^ ce 

-S. 
γίνεσϑαι 

' , » b! - , , D RNC X 

πρότερον χατὰ γρόνον τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου.  xwatxot τότε ἐπὶ ἑνὸς xal 5 
- 5" - » 5» ^ —- 5 — 

τοῦ αὐτοῦ ἄμφω τό τε dt ees xai τὸ τέλειον ϑεωρεῖται, ἐπεὶ xdy τῇ γενέσει 
» "m ΄ E »- - , » 3 , - κ 

ἄλλο τι δεῖ τέλειον προὐπάρχειν, ἐξ οὗ τὸ ἐν ἄλλῳ ἀτελές, οἷον τὸ σπέρμα 
- ' , ^ ) - ' 

ἐκ τοῦ ἤδη τελείου τοῦ γεννῶντος αὐτὸ ζῴου. ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τὸ 
" LE ἄν LM TÉ Y χε κε εἶτα Y τ P PEE) 

ἀτελέστερον πρότερον: σπέρμα γὰρ πρότερον. & ἃ Ἐμβρῦον, εἶτα ζῷον. ἀλλ | 
εἰ ἀγένητος T, ψυχή, πῶς χατὰ τὸ ἀτελέστερον οὐσιωμένη ὕστερόν ποτε τὸ - 

E 

Σ 
Sc τελειότερον ἴσχει, ὅταν ἐνεργῇ; σαφῶς γὰρ xat 6 ᾿Αριστοτέλης τὸ οὕτω τελξε epo χξι. 4] ξνεργῃ: οῶς γα! 4f COXEATS τὸ οὔτ 

πρότερον τῇ, γενέσει ἀπέδωχεν, xoi διὰ τοῦτο τῇ ψυχῇ προσήχειν τὴν 10 

πρώτην ἐντελέχειαν ὡς μὴ παντελῶς τελείαν" xai οὐ δήπου ὡς [ἰλάτων 
- - , , , ων - ἈΈΦΑΙ 5 τῷ τῆς γενέσεως ὀνόματι χρώμενος ἐπὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὴν πρώτην εἰς 

x € , * P] 5 ΄ M »ν 5 ΄ M 5 ζ΄ 

μερισμὸν ὑπόβασιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ποτὲ οὔσης, ἀγενήτου xai ἀνωλέϑρου 
, —- 98 / Y €T e , mM Y nA - ΄ n αὐτῷ δειχνυμένης xal τῆς ἡμετέρας ψυχῆς. οὕπω λέγω τῆς device ἣν 

*, 'G p 

ic 
΄ - *, ) c 2 σ᾿ Y 

ἀρίστην προσαγορεύει τῶν γενητῶν. ἀλλ᾽ ὅ γε ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ τῶν ποτὲ 
- - b , ,»*5 2 "E 

ὄντων τῷ γενητῷ χρῆται. ἣ sb xol μὴ xax οὐσίαν, ἀλλὰ xav! ἐνέργειαν 1 
, ' V , 

χαὶ τελειότητα τὸ γενητὸν xai φϑαρτὸν σαφὲς ἐ 
^ ^ ε cL xai χαχυνομένης xal πεδουμένης ποτέ. εἰ δέ, óc τῷ Ἰαμβλίχῳ δοχεῖ, οὐχ 

» Pe ὦ -£ ' ΄ 3x z ^ ΄ ἂν». N 4 2 x dy ἐξ ἀπαϑοῦς χαὶ τελείας οὐσίας διεστραμμένη xai ἀτελὴς προΐοι ἐνέργεια, 
εἴη ἂν παϑαινομένη πως xoi xax οὐσίαν ὡς xoi ταύτῃ εἶναι μέση οὐ 

τῶν μεριστῶν μόνον χαὶ ἀμερίστων οὐδὲ τῶν μενόντων xai προεληλυϑότων 
^ - - , , ' - , ΄ - , 

οὐδὲ τῶν νοερῶν xoi ἀλόγων. ἀλλὰ xai τῶν ἀγενήτων χαὶ γενητῶν. χατὰ 
e - , , "Jh a x y ^ IX 

υὲν τὸ μόνιμον ἑαυτῆς χαὶ νοερὸν χαὶ ἀμέριστον ἀγένητος οὖσα, χατὰ ὃξ 20 
i 

Ἁ FON τὴν πρόοδον xal τὸ μεριστὸν xol τὴν πρὸς τὸ ἄλογον χοινωνίαν γινομένη. 

2 ἐνεργεία ἃ 14 ἐπὶ γὰρ] xoi γὰρ ἃ 20 Πλάτων] Tim. 9 p. 36 E sq. 28 dyév- 

νητου ἃ 92 σαφῶς ἃ 
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, »^*N b , 3 N Ὑ * δ , ») ^N 55 M , , 

οὐδὲ τὸ ἀγένητον εἰλιχρινὲς ἔχουσα, οἷον τὸ νοερόν, ἐπειδὴ οὐδὲ τὸ ἀμέριστον 24v 

ἢ τὸ μόνιμον, οὐδὲ τὸ γενητὸν τοῖς ἐσχάτοις ὅμοιον, τοῖς 
b! 

οὖσιν: ἀλλὰ τὸ μὲν οἷον ἐξίστασϑαί πως &aotoD ποτε τῇ πρὸ 

x 

[rd Y ^ 

ὅλως ποτὲ μὴ 

ς τὴν γένεσιν 
, Y ΕῚ [4 - Y , 5 EH EY ΄ e ωὭω ΄ 

χοινωνίᾳ χαὶ οὐχ ἁπλῶς ἔτι μένειν, ἀλλὰ τὸ συναμφότερον ὁμοῦ μένειν τε 
σ 2 N Y 7 € ASA 587 - 5 ΄ , " , 2 ) ὅπερ ἐστὶ xai γίνεσϑαι, τὸ ὃὲ οὐδέποτε τοῦ ἀγενήτου ἀπολειπόμενον, ἀλλ 

y ^ ἔνδοϑεν ἔχον τὸ διαμένειν xal οἷον ἐπιρρέον 

xoi ἀναπληρωματιχὸν τοῦ ἀπογινομένου. ἀλλὰ τὸ μὲν γενητὸν αὐτῆς xal 

QUIA » - , M 

αξι αὐτῷ συνηρτημένον χαι 

προϊὸν οὐδέποτε ἄνευ τοῦ μονίμου xol ἀγενήτου, τὸ ὃὲ ἀγένητον αὐτῆς Ἰοῦς J| i 
ποτε πάσης ἀπαλλάσσεται τῆς πρὸς γένεσιν χοινωνίας ἐν τῇ χωριστῇ ἀπὸ 

σωμάτων ζωῇ. διὸ xal ἀϑάνατος T, ψυχὴ χαὶ μόνιμος, ἀεὶ μὲν τῆς νοερᾶς 
ζωῆς ὑφειμένην ἔχουσα τὴν ἀϑανασίαν χαὶ μονιμότητα, x«l πρὸς ἑαυτὴν 

NGEUC e - & ^ ΄ ^ 'N 2. E , [rd S d Z ' δὲ ἢ ἡμετέρα διαφορουμένη: xol ἀχραιφνὲς μέν, ὅσον αὐτῇ προσήχει. τὸ 
ἀϑάνατον xol μόνιμον xoi ἀμέριστον ἀπολαμβάνουσα ἐν τῇ χωριστῇ xoi 
nc E κ᾿ ΄ e 2E y [Qu , AAA Sco) ΑΝ - b jJ vospá ζωῇ χωρισϑεῖσα γάρ, ὡς ἐρεῖ, ἔστιν ὅπερ ἐστίν: ἐν OE τῇ πρὸς τὰ 

Ye € ^ , Ὁ S 5 -L € v , ^ c 08N e 

ἔξω ῥοπῇ οὐ παντελῶς μὲν ἀπολείπουσα ξαυτὴν μένει, (δηλοῖ ὃὲ πᾶσα o- 

γυκὴ ἐνέργεια, οὐχ ἄνευ τῆς πρὸς ἑξαυτὴν γινομένη ἐπιστροφῆς, ὅϑεν xol 
$ πίστις μετὰ τὴν συγχατάϑεσιν, τὸ γνωσϑὲν ὅτι ἀληϑὲς ἐπιχρινούσης xoi 

τότε συγχατατιϑεμένης᾽" τοῦτο γὰρ T, πίστις" δηλοῖ δὲ xal ἢ ἔνδοϑεν αὖϑις 
ἐπὶ τὸ χρεῖττον ἀνάχλησις xol ἢ ὕφ᾽ ἑαυτῆς τελείωσις), οὐ μὴν χαϑαρὸν τὸ 
ἑαυτῆς σώζουσα μόνιμον. διὰ γὰρ τὴν ἔξω ῥοπὴν ὁμοῦ ὅλη xal μένει xod 

, ^ ιν y -Ὁ » ^5 5 , - Ὁ ou 

πρόεισι, xoi οὐδέτερον ἔχει παντελῶς οὐδὲ ἀπηλλαγμένον τοῦ λοιποῦ (ὅϑεν 

xal τὸ ἀϑάνατον αὐτῆς τότε ἀναπίμπλαται τοῦ ὕνητοῦ χατὰ πᾶν ξαυτό, xal 

οὐ μένει μόνον ἀϑάνατον, xui τὸ ἀγένητον γινόμενόν πως τυγχάνει Ov, ὡς 
χαὶ τὸ ἀμέριστον αὐτῆς μεριζόμενον). οὐχέτι τῇ οὐσίᾳ οὖσα ἐνέργεια, xot 
ὅσον αὐτῇ ϑέμις. χατὰ τὸ γενητὸν οὖν ἑαυτῆς ἣ πρώτη ἐστὶν ἐντελέχεια 
διὰ τὸν ἀπὸ τῆς οὐσίας τῆς ἐνεργείας μερισμόν, χαὶ οὐ χατὰ τὸ ἐπιστάμενον 

(οὐ γὰρ ἣν τὸ σύνϑετον), ἀλλ᾽ ὡς ἣ ἐπιστήμη Trot ὡς τὸ εἶδος. 

Ρ.413191 Σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. 

1 » € IN ' ec οἷ Ὁ Ὁ , ec 'N ?j "n ἃ » 

Εἴρηται ὡς διττὴ ἢ ψυχικὴ τῶν ϑνητῶν ζωή, f, μὲν xa Ty τὸ ὄρ- 

Ἴανον ὡς ὄργανον εἰδοποιεῖται. ἵνα xol ὄργανον ἢ ψυχῆς, T δὲ ὡς χρω- 

μένη τῷ ἤδη ζῶντι ὀργάνῳ, οὐχ ἑτέρα παντελῶς ζωή (οὐ γὰρ ἂν αὐτοφυῶς 
2 - AI» - Co e - 5 » Ἂς ἐν ὁ ΄ No ^N ] , 

ἐχρῆτο, καὶ ἐχινεῖτο ἑτέρωϑεν ζῶν), ἀλλ᾽ ἔστι μία τὸ δυοειδὲς ἐμφαίνουσα, 

τὸ μὲν ὡς εἰδητιχὸν τοῦ ὀργάνου οὐχ ὡς χινοῦν, ἀλλ᾽ ὡς χινουμένου ζω- 
τικῶς χαραχτηριστικόν, τὸ OE ὡς χινοῦν καὶ χρώμενον. xal γὰρ πᾶσα ψυχὴ 

ἢ τῶν ϑνητῶν xav ἄμφω ἐστὶν ἐντελέχεια, ἐπειδὴ xal ζωτιχῶς χινεῖται, 

χαὶ τὸ χινοῦν ἔνδον. χαὶ τὸ διττὸν αὐτῆς ὃ ᾿Αριστοτέλης χατὰ τὴν ἐντε- 
λέχειάν παραδίδωσι, τὴν αὐτὴν καὶ τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος λέγων xal 

σώματος ὀργανιχοῦ. xol συντρέχει μὲν ἄμφω πάντως, ὡς xol τὸ δυνάμει 
ζωὴν ἔχον ὄργανον εἶναι ψυχῆς, καὶ τὸ ψυχῆς ὄργανον δυνάμει ζωὴν ἔχειν" 

1 ἐπειδὴ οὐ ἃ 6 ἀεὶ] εἰ ἃ 8 ἀγέννητου α 14 ἐρεῖ] v. Γ ὃ 15 μένειν 

21 παντελῶς — λοιποῦ] τοῦ λοιποῦ ἀπηλλαγμένον παντελῶς a 22 ϑνητοῦ) λυιποῦ a 

2 

ἃ 
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ἀλλ᾽ οὐ ταὐτὸν ὅμως ἄμφω σημαίνει, ἀλλὰ τὸ μὲν τὴν ἐσχάτην μόνην ἐμ- 34ν 
φαῖνον ζωήν, xaU' ἣν ὡς χινούμενον ζωτιχῶς εἰδοποιεῖται, τὸ δὲ τὴν ὡς 50 

- - MN , -— NT - 2 - ω e 
χρωμένην αὐτῷ xai χινοῦσαν. διὸ ἀμφοῖν δεῖ τῷ τελείῳ τῆς ψυχῆς ὅρῳ, 

ἵνα χαὶ ὅτι ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι δηλῶται. 

5 p.412»1 Ὄργανα δὲ xal τὰ τῶν φυτῶν μέρη. 

"E ^N 5 ΄ Ψ € - - Q2 ελέγε ΕΣ me c 9r πειδὴ ἐσχάτη οὖσα ἣ τῶν φυτῶν ψυχὴ ἐντελέχεια μέν ἐστιν ἐναργῶς 25 
τοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος, οὐ δήλως δὲ τὸ ὡς ὀργάνῳ χρώμενον (οὐ γὰρ 
δοχεῖ ἐξῃρημένον τι ἔχειν, ἵνα χαὶ χινῇ), πιστοῦται ὡς οὐ μόνον ζῇ τὰ τῶν 
φυτῶν μέρη, ἀλλὰ xol ὡς ὄργανα τῇ ψυχῇ ἄλλα πρὸς ἄλλων χρείαν ὕπης- 

10 ρετεῖ, ὡς xal ἐν τῇ φυτιχῇ ψυχῇ τὸ χρώμενον εἶναι. οὐ γὰρ ἀπὸ ταῦτο- 
μάτου τὰ μὲν φύλλα σχέπει τὸ περιχάρπιον, τοῦτο δὲ τὸν χαρπόν, T τὴν 5 

5» ΄ , m - - - 9 ^ , 
τροφὴν ai ῥίζαι ἀναλόγως στόματι ἕλχουσαι τῆς γῆς τῷ ὅλῳ διαπέμπουσι 

φυτῷ, χινούμεναι ὃς ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ ψυχῆς ἕχαστα πρὸς ἄλληλά τε χαὶ 

πρὸς τὸ ὅλον συνταττούσης xai χινούσης ἔνδοϑεν ἕχαστα πρὸς τὸ οἱἰ- p i i 
15 χεῖον ἔργον. 

ρ.412νυ4 Εἰ δή τι κοινὸν ἐπὶ πάσης ψυχῆς δεῖ λέγειν. 

Τῆς ἔξω δηλαδὴ τεινομένης πρὸς τὸ σῶμα νευούσης, ἣ xa ὡς ὀργάνῳ 10 

χρῆται τῷ σώματι" ὡς τήν γε ἐν αὑτῇ μένουσαν χαὶ οὐ τοῦ σώματος τῇ 

πρὸς αὐτὸ ῥοπῇ γινομένην, ἀλλ᾽ ἑαυτῆς ἐχεῖνο ποιουμένην νοῦν προσαγορεύει. 
20 ἐπεὶ δὲ τὸ χοινὸν οὐ συνώνυμον, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς λεγόμενα, τῶν δὲ 

τοιούτων εἴρηται ὡς ἀδύνατον ἄνευ τοῦ xa. ἕχαστον ἰδίου ἀχριβῇ ἀπο- 
δοῦναι ὅρον, δεῖ δὲ ἑχάτερον xal τὸ χοινὸν xol τὸ ἴδιον γνωρίσαι, διὰ τοῦτο 
xol λέγει τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον, xal μετά τινος ἐπιτιμήσεως ἐφιστάνει 
εἰ δεῖ λέγειν, ἐπειδὴ ἀναγχαῖον μὲν λέγειν, οὐχ ἀρχεῖ δὲ εἰ μὴ προστεϑῇ 15 

95 χαὶ τὸ ἴδιον. μνησϑεὶς ὃὲ τοῦ χοινοῦ ὅρου παρῆχε τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον, 
c - - E od ! Tc ca z ^r rf I ^, , . T. M nre ὡς πάντως τῷ τῆς ψυχῆς προσεχεῖ ὀργάνῳ συνεισαγόμενον: ζῆν γὰρ αὐτὸ 
ἀνάγκη. ἵνα διὰ τῆς ζωῆς τῇ χινούσῃ συναπτόμενον ψυχῇ ἀβιάστως χαὶ 

, - € - - - , L 

μόνῃ τῇ ὁρμῇ τῆς ψυχῆς ἐγείρηται. 

p.412»6 Διὸ xat οὐ δεῖ ζητεῖν, εἰ ἕν ἣ Ψυχὴ xal τὸ σῶμα. 

30 ᾿Αχριβέστερον ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ διήρϑρωται, ἅπαν μὲν τὸ ὃν 35 

πάντως εἶναι χαὶ ἕν, ἀλλὰ τὸ μὲν εἶδος χαὶ ὃν χαὶ ἕν πρώτως χαὶ xoa 

αὑτὸ ὑπάρχον. τὸ γὰρ σύνϑετον χατὰ τὸ εἶδος. ὡς γὰρ τοῦ εἶναι, οὕτω 

χαὶ τοῦ ἑνὶ. εἶναι τὸ εἶδος τῷ συνϑέτῳ αἴτιον, ἐπὶ πάντων μὲν ὡς τὸ xat ὅ, 

ἐπὶ ὃὲ τῶν ἐμψύχων xal ὡς τὸ óc! οὗ, διότι ἴδιον τῶν ἐμψύχων παρὰ 25 

ὃ δεῖται ἃ ἡ οὐ δήλως scripsi: οὐδ᾽ ὅλως Aa τὸ --- χρώμενον] αὐτῷ --- χρῆται 

a et margo À 19 ἀλλ᾽ — ποιουμένην om. a 22 ὕρον] λόγον ἃ 24 εἰ om. A 

90 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. Γ 2 p. 1005 ^ 
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Y » 1 , EY , 5 - » 1 M - , ΄ 

τὰ ἄλλα φυσιχὰ σώματα τὸ ἐν αὐτοῖς ἔχειν τὴν τοῦ χινεῖν ἀρχήν. πλεο- 2ὅτ 
-Ὁ b * M NEN M b d [ed ἊΝ Ω᾽ CEN - Dt - 

voy «c MEM οὖν xaàt τὸ ἕν xat τὸ ξινᾶι. Ott T χα αὑτὸ T| xou ἕτερον T 

ὡς ἀτελὲς χαὶ δυνάμει, οἷον τὸ ὑλικόν, τὸ δὲ κυρίως ἣ ἐντελέχεια ἐστιν. 

ἐπειδὴ xaU' αὑτὸ xoi πρώτως χαὶ αἴτιον x«l τῷ συνϑέτῳ ἐξ ἀνάγκης ὄντι 
M CEN » [4 iJ b Q? ΕΝ » ΝΥ Τοῦ € , € ' 5 τε χαὶ ἑνὶ ὄντι, ὡς χατὰ τὸ xal αὑτὸ ὄν τε χαὶ ἕν δριζομένῳ. ὡς γὰρ 

τὸ τῇ λευχότητι χαραχτηριζόμενον λευχόν, οὕτω χαὶ τὸ τῷ ὄντι xoi τῷ 
ἑνὶ ὄν τε χαὶ ἕν χατὰ μέϑεξιν xal συνϑθέτως, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ χαϑ᾽ 80 

αὑτό, ἵνα ὃν ἔχει λόγον τὸ λευχὸν πρὸς τὴν λευχότητα, τοῦτον ἔχῃ xol τὸ 
[4 , y Ἄν ἶτα ' M 5] M » M o »^ M ' » , 

δριζομένως ὄν τε χαὶ ἕν πρὸς τὸ εἰδητικῶς ὄν τε xol ἕν, xdv μὴ τὰ ὀνό- 

10 ματα ἐπὶ τούτων ἢ διάφορα, ὡς ἐπὶ τῆς λευχότητος xol τοῦ λευχοῦ. 

ν.41209 Καϑόλου μὲν οὖν εἴρηται τί ἐστιν ψυχή᾽ 
χατὰ τὸν λόγον. τοῦτο δὲ τὸ τί ἣν εἶναι τῷ toto 

Ἔστι μὲν οὖν τοῦτο συμπέρασμα τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ προειρη- 35 
μένων. τὸ OE χαϑόλου οὐχ ὡς τὸ συνωνύμως χατηγορούμενον ἀχουστέον, 

15 ἀλλ᾽ ὡς τὸ χοινὸν ὅμα xoi ἐξηλλαγμένον. τὸ δὲ οὐσία γὰρ ἣ χατὰ τὸν 
λόγον ἀντὶ τοῦ ἣ χατὰ τὸ εἶδος εἴρηται. χαὶ ἁρμόζει μᾶλλον ἐπὶ τῆς 
ψυχῆς τὸ χατὰ τὸν λόγον φάναι T, χατὰ τὸ εἶδος, διὰ τὴν εἰς ἀνέλιξιν ἐχ 

τοῦ ἀμερίστου ὑπόβασιν. πρὸς δὲ τῆς εἰδητιχῆς ἐστιν αἰτίας xal ὃ λόγος, 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ xal εἴδη χαὶ λόγοι ot μέν εἰσι χωριστοὶ πάντῃ σωμάτων, ot δὲ 40 

20 ἀχώριστοι, οὐχ ὡς οὐσιούμενοι ἐν αὐτοῖς (οὐσίαι γὰρ πρῶται τὰ εἴδη) ἀλλ᾽ 

ὡς σωμάτων δριστιχοὶ xoà ταύτῃ ἀχώριστοι, οὐ χωριστὸν εἴδος T, λόγον 
εἶναι συμπεραίνεται τὴν ψυχήν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ τί ἣν εἶναι τῷ τοιῷδε οὖσαν 

σώματι (τοῦτο γὰρ ὀργανιχοῦ ἣν σώματος ἐντελέχεια). ἐπειδὴ τοῦτο ἦν 

χοινὸν χαὶ τῇ λογικῇ ἐν ἡμῖν ζωῇ πρὸς τὰς ἄλλας ψυχάς. τὸ δὲ χοινὸν 
» ^^ , € Dl X iJ e - “Ὁ “Ὁ bi 'N 

δεῖν ἐβουλόμεϑα πρῶτον. τὸ γὰρ ὅσον τῆς λογιχῆς Ψυχῆς χωριστὸν xod τῷ en 

2 c 

ἤδη ἐν τῷ πρώτῳ ῃνίξατο χαὶ ὕστερον ἐν τῇ ἰδίᾳ ϑεωρίᾳ παραδώσει. 45 
μεμνῆσϑαι δὲ χρή, ὡς τὸ τί ἣν εἶναι τοῦ φυσιχοῦ ὀργανιχοῦ δυνάμει ζωὴν 
ἔχοντος σώματος διττόν, τὸ μὲν ὡς τὸ χρώμενον xal χινοῦν, τὸ O& ὡς τὸ 

x9) ὅ ἐστι ζωτιχὸν ὄργανον χαὶ ζωτιχῶς χινούμενον. 

30 p. 412011 Καϑάπερ εἴτι τῶν ὀργάνων φυσιχὸν ἣν σῶμα, οἷον πέλεχυς 

Ὄργανα τῆς ψυχῆς οὐ τὰ χατ᾽ αὐτὴν ζῶντά ἐστι σώματα μόνα, ἀλλὰ 5 
χαὶ ἄψυχα: τὰ μὲν φυσικὰ οἷον λίϑοι καὶ ξύλα τὰ ἐχχοπέντα, τὰ δὲ τεχνητᾶ, 

ὡς τὰ φυσιχὰ μὲν xal αὐτά, οὐχ 1j δὲ φυσιχά, χρείαν τινὰ τῇ χρωμένῃ 
παρεχόμενα ψυχῇ. ἀλλὰ χατὰ τέχνην εὖ παρεσχευασμένα. ὡς ἀσπὶς xoi 

35 ξίφος. εἴ τι οὖν τῶν τεχνητῶν ὀργάνων, φησί, (ταῦτα γὰρ νῦν ὄργανα χαλεῖ, 
ὡς χαὶ τὸ τοῦ πελέχεως δηλοῖ ὑπόδειγμα) φυσιχὸν ἣν σῶμα, ὅπερ ὀργα- 2ὅν 
νιχὸν φυσιχὸν σῶμα δυνάμει ζωὴν ἔχον ἐν τῷ τῆς ψυχῆς ἔλεγεν ὁρισμῷ, 

8 ὃν ἔχη ἃ 11 ἡ ψυχή ἃ 20 ἑαυτοῖς ἃ 20 ἐν τῷ πρώτῳ] A4 

ὕστερον] T 5 91 χαϑὶ αὑτὴν a 91 post φυσιχὸν add. ἦν a 
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εἰ τοιοῦτον ἦν 6 πέλεχυς, ἦν ἂν τοῦτο τὸ εἶναι πελέχει. εἴωϑε δὲ 6 Αρι- 9ὅν 
στοτέλης ἐπὶ τῶν εἰδοποιουμένων αὐτὸ μὲν τὸ εἰδοποιούμενον προσαγορεύειν. 
τὸ δὲ εἶδος δηλοῦν τῷ εἶναι αὐτῷ. σημανεῖ δὲ αὐτῷ xal ἣ οὐσία πολλαχοῦ 
τὸ εἶδος, ὥσπερ χαὶ νῦν ἑρμηνεύων τὸ τί ἦν εἶναι po πελέχει τὴν οὐσίαν 5 
3, Ἐὰν τὸ elà X09 33 TIC TORNA SE ^ 5 εἶπε, τουτέστι τὸ εἶδος. ἦν δ᾽ dy τοῦτο ἢ ψυχή, εἰ τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον ὃ 
΄' zc WE 3" » M b » M pd y πέλεχυς ἦν, xal ΠΟΥ ταὶ ζωτιχὸν ὄργανον χαὶ τὸ χρ uU oy ἔνδον ἔχον, 

χαὶ E οὐπίσῃς ποι οὐχέτι ἔμενεν fo ἦν. χατὰ γὰρ τὸ εἶδός ἐστιν 
ἕχαστον ὅπερ ἐστί, τὰ μὲν ἁπλῶς τῶν τὸ τοῦ Ed τ yov. τὰ δὲ 

a d ae a Ξ ἔμψυχα τὸ xol τοῦ χινεῖσϑαι ζωτιχῶς χαὶ αὐτὸ ὃν χινητιχόν. ἐπ 
M - e 5 , , , , , M , Ἁ 

10 δὲ δεῖ ὡς οὐ πάντως φϑείρεσϑαι βούλεται ἀφισταμένην τοῦ σώματος τὴν 

ψυχήν" ὃ γὰρ χωρισμὸς ἐπὶ τῶν χαὶ μετὰ τ διάλυσιν ὑφισταμένων λέ- 10 
"t6 ,F 

γεται μᾶλλον. ἀλλ᾽ T ὁμωνύμως φησί, διὰ τὸ xal τὰ τῶν τεϑνεώτων ζῴων 
σώματα δμωνύμως τοῖς ζῶσι λέγεσϑαι, χύνα φέρε xol ἵππον, χαὶ τὰ μέρη 

M ὡσαύτως, χεφαλὴν τυχὸν ἱππείαν. 

15 p.412»15 Νῦν δ᾽ ἐστί πέλεχυς xal τὰ ἕξῆς. 

C ᾿ y ^ - N P ' Y! ' xd , ἮΝ ὠτιχὸν ὄργανον δηλοῖ. τὸ μὲν γὰρ ἄψυχον, χαὶ αὖτ πρός τινα 15 
ς - —- M , “Ὁ ΄ 5 ὑπουργοῦν χρῆσιν, xat χωρισϑείσης τῆς quede οὐ 
NS PRA [ce y " 2 RN C fp sre x BN Ee, e EP ET EH 
ἔχει δύναμιν, ὅτι μἢ xat αὐτὴν dpilsco* τὸ δὲ ζω τιχὸν χαὶ ἔμψυχον 

20 οὐχέτι, ὅπερ φυσιχὸν μέν ἐστι σῶμα χαὶ οὐ τεχνητὸν ἣ τοιοῦτον, Oc 
δυνάμει ζωὴν ἔχον χαὶ ὡς ζωτικῶς εἰδοποιούμενον ὀργανιχὸν εἶναι τῇ Ψυχῇ 
εἴ γε τὸ τί ἦν εἶναι αὐτοῦ xoi ὃ λόγος ἣ ψυχή, xal ὡς ὄργανον αὐτῇ 
ὑπηρετοῦν. ἐν αὐτῷ γὰρ ἣ τῆς χινήσεως xal στάσεως ἀρχὴ ὡς χινοῦσα xal 

à 

ἱστῶσα, ὅπερ τῶν ἐμψύχων ἴδιον. οὕτω μὲν οὖν διὰ τῆς τῶν ἀνομοίων 90 

"Ex AS , 9é z - S ΑΞ A M - , [A -F 2 a 

τὴς αἀντιπαρα ξεσξεξῶς τῶν αψύχων χαὶ ὀργάνων O0T0t0y ἔστι τὸ 

Ü 
τ ἣν ἑαυτοῦ 

25 παραϑέσεως τῶν ἀψύχων ὅποῖον τὸ τῶν ἐμψύχων ρον τησεν. ἐφεξῆς δὲ 
^ CUT - 

διὰ τῶν ὁμοίων Otà γὰρ τῶν μερῶν αὐτοῦ óxoioy χαὶ τὸ ὅλον σαφηνίζει. 

δ Ὁ 

p.412»17 Θεωρεῖν δὲ xal ἐπὶ τῶν μερῶν Ost τὸ λεχὕέν. 

[Ὡ ᾿Αντὶ μὲν τοῦ ὅλου ζῴου τὸν ὀφϑαλμὸν λαβών, ἀντ 
d» E - , ^ 27 1 o ' 5 , PP ὃ A Ψυχῆς τοῦ ζῴου τὴν ἀπο νοῦ τ πὴ 

80 λόγον, τουτέστι χατὰ τὸ εἶδος, ὃ δὲ ὀφϑαλμὸς ὕλη ὄψεως. οὐχ ὡς 
6 ᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται, ὀφθαλμὸν νῦν ἔγει τὸ σῶμα μόνον ἄνευ τῆς ὄψεως 80 
(εὐϑὺς γοῦν ἐπάγει ὡς ἀπολιπούσης τῆς ὄψεως οὐχέτι ἐστὶν ὀφθαλμός), 
ἀλλ᾽ d ὄψις διχῶς ἐστιν εἶδος τοῦ ὀφθαλμοῦ, πῇ μὲν f| ὀργάνῳ χρῆται 

A e 

αὐτῷ ζωτιχῷ, πῇ δὲ ἧ ὄργανον αὐτὸν ἀποτελεῖ ζωτιχόν: xol ὃ σὺν τῇ 

35 τοιαύτῃ ὄψει ὀφθαλμὸς ὕλη ἐστὶ τῆς χρωμένης ὄψεως, xai ἀπολιπούσης 
τῆς χρωμένης οὐχ ἔστιν ὀφθαλμός, ὅτι συναπολείπει xai ἢ ὡς ὄργανον αὐτὸ 
χαραχτηρίζουσα ὄψις. ἣ γὰρ χρωμένη xal ταύτης ἐνδοτιχὴ παροῦσα. χαὶ 35 

9 τῷ correxi: τὸ Aa 12 ϑνεώτων A 25 τῶν (ante ἀψύχων) om. a 35 τῆς 

ὄψεως τῆς χρωμένης a 
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ἀφισταμένη χἀχείνην συναφίστησιν. εἰλήφϑω τοίνυν, ὡς ἣ ὄψις πρὸς τὸν δῦν 
ὀφϑαλμόν, οὕτως ἣ ὅλη αἴσϑησις πρὸς τὸ ὅλον σῶμα τὸ αἰσϑητιχόν, 
3 ΣΝ 5 9 A , Χ - [E “- M DN 2 7 4 - » ^ χαϑὸ αἰσϑητιχόν. χαὶ τοῦτο, ὡς σαφῶς xol αὐτὸς ἐπάγει, τὸ ἤδη ζῶν. οὐ γὰρ 

hi Ds λ Ns iJ ! ΓΞ ' ^ e ' , y N , “ 

τὸ ἀποβεβληχὸς τὴν ψυχὴν T, ὡς τὸ σπέρμα εἴρηται τὸ δυνάμενον ζῆν. 

ἀλλὰ τὸ ἤδη ἔχον τὴν ζωήν ἐπεὶ τὸ σπέρμα οὐ δυνάμει ζωὴν ἔχει, ἀλλὰ 
δυνάμει τοιόνδε ἐστὶ σῶμα, ὃ προσεχῶς ἐστι ζωῆς δεχτιχὸν xal διὰ τοῦτο 

Y ^ 

δυνάμει ζωὴν ἔγον. διὰ τὸ τῇ ζωῇ ὡς ὕλη ὑπεστρῶσϑαι. τῇ τε ὡς Op 40 ει eT ἔχον. τ Ἢ Ἢ ς L/ eot pao . τῇ τε ὡς ὁργᾶνον 

σι 

αὐτὸ δριζούσῃ χαὶ τῇ ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένῃ. xal γὰρ αὔτη εἶδος τοῦ 
ζῶντος σώματος, ὡς xol 6 πλωτὴρ τοῦ πλοίου, ὅτι μὴ ἑαυτῆς οὖσα ζωοῖ 

10 xai χινεῖ τὸ σῶμα, χαϑάπερ τὸ οὐράνιον ἢ ϑειοτέρα ψυχή, ἀλλὰ ῥοπῇ χαὶ 

νεύσει τῇ πρὸς αὐτό, χαὶ πρὸς τὸ χρήσιμον χινοῦσα, ἀλλ᾽ οὐ διὰ μόνον τὸ 
»^- * Σ ΕἸ, ΕΣ x, zY Ness XA n » ms }4 ἤδη εἶναι ἐν τελειότητι. εἰχότως οὖν xal 6 ὀφθαλμὸς ὕλη εἴρηται τῆς ὄψεως, 
χαὶ τὸ ὅλον αἰσϑητικὸν σῶμα χαϑὸ αἰσϑητιχόν, χαὶ ἤδη ὃν αἰσϑητιχόν, 
ὅλη τῆς αἰσϑήσεως τῆς ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένης. 

Ὁ] , 

15 p.412»27 "Qc μὲν οὖν ἣ τμῇσις xal ἢ ὅρασις, οὕτω xal $ ἐγρή- 45 

γορσις ἐντελέχεια. 

Τοῦτο ἐχείνου ἐστὶ τοῦ λόγου συμπέρασμα, δι᾿ οὗ ἐδείχνυτο T, ψυχὴ 48 

οὐχ ἣ δευτέρα οὖσα τοῦ σώματος ἐντελέχεια, ἀλλ᾽ dj προτέρα xoi ἤδη 
μεριζομένη καὶ διισταμένην ἔχουσα τῆς οὐσίας τὴν ἐνέργειαν. ὑποδείγμασι 50 

90 δὲ δύο πρὸς τὴν τοῦ ζῴου οὐσίαν χρησάμενος, τῷ πελέχει χαὶ τῷ ὀφθαλμῷ, 
εἰχότως xol τῇ τμήσει xol τῇ ὁράσει ἐνταῦϑα ὡς τῇ ἐγρηγόρσει ἐπὶ τοῦ 
αἰσϑητικοῦ χρῆται. ταῦτα μὲν οὖν δῆλα. ὃ δὲ ὀφθαλμὸς ἣ χόρη εἶναι 
xal ἢ ὄψις εἴρηται καὶ τὸ ζῷον ἣ ψυχὴ xol τὸ σῶμα χατὰ τὴν εἰς τὰ 
προσεχῇ αἴτια ἀναφοράν: ὡς γὰρ ἐξ ἀμφοῖν ὄν, ἐπειδὴ οὐδέποτε τὸ σύν- 

95 ϑετὸν ἢ ὕλη ἔστι xoi τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ Ex τούτοιν. 

p.41324 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν ἣ ψυχὴ χωριστὴ τοῦ σώματος, 26r 
ἢ μέρη τινὰ αὐτῆς, εἰ μεριστὴ πέφυχεν. οὐχ ἄδηλον. 

Διὰ τοῦδε τοῦ ῥητοῦ ὅτι xal πάσῃ τῶν ϑνητῶν ψυχῇ. περὶ ἧς ὃ 
λόγος, τὸ ἀχώριστον σώματος προσήχει, καὶ ὅτι τῇ λογικῇ καὶ τὸ χωριστόν, 

30 xai ὅτι πλεοναχῶς τὸ ἀχώριστον ἐνδείκνυται. χαὶ πρός γε ὅτι οὐχ εἰ τὸ 5 

αὐτὸ χαὶ χωριστὸν εἴη χαὶ ἀχώριστον, μεριστὸν ἔσται, ἵνα χατὰ διάφορα 

μέρη ἔχῃ τὰ ἀντιχείμενα, ἀλλ᾽ ἕτερον τρόπον καὶ οὐχ ὡς τὰ σώματα ὃν 
μεριστόν. διὸ xol ἐξ ὑποθέσεως ἔφη εἰ μεριστὴ méquxsv: οὐχ ὡς 
ἀγνοῶν ἢ ὡς μήπω δεδειχὼς ὅτι οὐ μεριστή, ἀλλ᾽ ὡς τρόπον μέν τινα 

35 ἀμέριστον πᾶσαν ψυχὴν xal εἰδὼς xol δειχνύς, ἐπειδὴ χαὶ ἀσώματον (σῶμα 

Ἰὰρ τὸ ἁπλῶς μεριστόν), τρόπον δὲ ἄλλον μέρη ἔχουσαν, εἰς τὴν ἐνέργειαν 
ἀπὸ τῆς οὐσίας διισταμένην βλέπων, καὶ εἰ τὸ μόνιμον τῆς λογικῆς καὶ (τὸν 10 

1τ ἐχεῖνο A 25 τούτων ἃ 2! post ἄδηλον add. ἕως τοῦ: ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου A 

81 εἰ] εἰς ἃ τὸ addidi 
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προϊὸν ὡς διάφορα χαταριϑμοίη μέρη, ὅλης ἅμα ἐν τῇ προβολῇ τῆς γενε- 20: 
σιουργοῦ ζωῆς xai pennae xal μενούσης. οὕτω δὲ xoi f, ὅλη σωμάτων 

ἀχώριστος λέγεται ἢ μέρη τινά, ἐπειδὴ χαὶ τούτων ἑχάτερόν πως ἀχηϑὲς 
Y ΄ , 

πὶ τῆς λογικῆς, ὅλης τε pem πο χαὶ το τ εἰς σῶμα χαὶ ὡς ὀργάνῳ (02 ῃ 
- , “« ς LEN B - πὸ Ξ P NUS εις S 

9 vd Ὀπηρέετοῦντι χρωμένης, χαὶ αὖ υέρους τινος ὡς χαὶ νῦν ἐχούσης τ το 
MS “Ὁ M , » ld 3 Ἁ P! * 

μόνιμον, xai τούτου ὄντος Ὑ ΡΘ της ἀλλὰ τὸ μὲν χωριστὸν ἴδιον τῆς λο- 
ν , 

γρῆς, τὸ δὲ En πάσης χοινὸν τῆς τῶ 
- A 

prius οὔσης coge ἀλλὰ τῆς inque τῆς καὶ c ( 

χαὶ τὸ ἀχώριστον δὲ οὐχ ὡσαύτως ὑπάρχει ταῖς τε τῶν ὀργάνων ὡς ὀρ- 
10 γάνων δριστιχαῖς ζωαῖς χαὶ ταῖς τούτοις ; FABAS pu ταῖς φυτιχαῖς τ o 

xal ταῖς αἰσϑητιχαῖς" xal ἐν ταύταις δὲ πολὺ τὸ π ἀλλήλας διάφορον. poc 
Y ΄ - - 5 , 

xol ἔτι μειζόνως πρὸς πάσας τὸ ἐν ταῖς λογιχαῖς ἀχώριστον, ἀρχιχὸν ὃν 
2 τοῦτο χαϑαρῶς σωμάτων, ὅπερ οἶμαι χαὶ αὐτὸς δηλῶν ἐπιφέρει" 

Ρ.418:15 Ἐνίων γὰρ ἣ ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστιν αὐτῶν. 

15 Ἐνίων γὰρ λέγων ψυχῶν οὕτως ἔχειν τὴν ἐντελέχειαν, ὡς αὐτῶν τῶν 
σωματιχῶν οὖσαν μερῶν, ὁποῖαι αἱ τῶν ὀργάνων ὡς ὀργάνων δριστιχαὶ χαὶ 

ai τοῖς φυσικοῖς πλησιάζουσαι εἴδεσιν ἐναργέστερον ἔχουσι τὸ εἶναι σωμάτων 

ἐντελέχειαι ἀχώριστοι" ai Ἱὰρ n τοῖς ζῶσιν ὡς ὀργάνοις ἧττόν εἰσιν 
ἀχώριστοι xal μᾶλλον ἐμφαίνουσαι τὸ xax! οὐσίαν ὑπερέχον. OV ὧν ἅμα 

20 xal τὸ διάφορον τοῦ ἀχωρίστου ἐνδειξάμενος, ἐφεξῆς ὅτι χαὶ πάντῃ χωριστή 
ε 

ἐστιν ἢ τῆς ψυχῆς οὐσία σαφῶς ὑπέμνησε, καὶ τὴν αἰτίαν προσϑείς. 

SUV 

p.413a6 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιά γε οὐϑὲν χωλύει διὰ τὸ μηϑενὸς εἶναι 

^N 4 * ^ ^N 4 5 σ ! , για δηλαδὴ μέρη. ἐπειδὴ ἢ ὅλη ψυχὴ ἅμα τε μένει xal προέρχεται, 
25 χαὶ ϑεωρεῖ οὐδὲν τοῦ σώματος δεομένη, χἂν πράττουσά τι qus τῷ σώ- 

N , , N ματι. μέρη δὲ τρόπον τινὰ αὐτῆς τὸ μόνιμόν τε xal τὸ c ιχὸν χαλεῖται. 
xol αὖ τὸ προϊόν τε xal τὸ πραχτικχόν. οὐδὲν δὲ χωλύειν ἔφη διὰ τὸ πᾶσαν 

jJ x 2 , 3. “ὦ ^ 2 , 2 M b] o ψυχὴν σώματος ἐντελέχειαν εἰρῆσϑαι" ἐχώλυε γὰρ dv, st xai Ἐπ ὅλην 
αὑτὴν χαὶ χατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν ἑαυτῆς σώματος ἣν Li ια. οὐδὲν δὲ 

, 2 Y , M DruUcr mM G ^ , ^ 
30 χωλύει, εἰ ἔστι μέν, μὴ χαϑ' ὅλην δὲ ἑαυτὴν μηδὲ χατὰ πᾶσαν Fond x 

δ᾽ ^ ox 

ἔσται γὰρ ταύτῃ οὐδενὸς σώματος ἐντελέχεια. ὃ γὰρ 
χαὶ πλάσαι χαλεπόν, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ εἶπε, [χαὶ] sug ὡς ἐν có τρίτῳ 
ἐρεῖ, οὐδὲ ὡς ὀργάνῳ χρῆται τῷ σώματι ὃ ϑεωρητιχός. διὸ οὐδὲ ἀμ- 

βλύνεται πρὸς τὴν τῶν ἐλασσόνων νῶσιν ὑπὸ τῆς τῶν μειζόνων, ὡς ἣ 

35 αἴσϑησις. 

ὃ τινὰ om. in lacuna A 5 μέρους] fort. ἐχ μέρους τὸ] τὶ α 8 ἀλλὰ --- ἐχ 

90 

, 
ου- 

σης] ΑΔ: fort. ἀλλὰ τῆς (ὅλης, τῆς δὲ) λογικῆς καὶ τὸ χωριστὸν ἐχούσης 10 φυτικαῖς 

correxi: φυσικαῖς Aa 18 ζώοις ἃ 22 μηδενὶ --- σώματι ἐντελέχειαν A 82 

τῷ πρώτῳ] ἡ 5 χαὶ expunxi ἐν τῷ τρίτῳ] T 4 

3 
£v 



90 

σι 

10 

15 

30 
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p.413a8 τι δὲ ἄδηλον, εἰ οὕτως ἐντελέχεια τοῦ σώματός ἐστιν 26r 

ἢ Ψυχή, ὥσπερ πλωτὴρ πλοίου. 

ec ) Διὰ τοῦ “ἐνίων γὰρ ἐντελέχεια τῶν μερῶν ἐστιν αὐτῶν τὴν 
πάντων σωμάτων ἀχώριστον παραδοὺς ζωήν, διὰ Oi τοῦ "00 μὴν ἀλλ᾽ 
y ΄ $55 / NEN 3 NOR c , , [1 le) x ἔνιά γε οὐδὲν χωλύει διὰ τὸ μηδενὸς εἶναι σώματος ἐντελεχείας᾽᾿ τὴν 
πάντῃ χωριστήν, διὰ τούτων ἐπὶ τῆς αὐτῆς τὸ συναμφότερον ὅρᾷ. ἢ 40 
γὰρ ὡς χρωμένη ἐντελέχεια xal ἀχώριστός πῃ τῷ ὅλως χρῆσϑαι xal χω- 
ριστή πῃ ὡς ἐξῃρημένως ὑπηρετοῦντι τῷ ὀργάνῳ χρωμένη. εἰ δὲ xal 
πῇ μὲν χρῆται, πῇ δὲ μηδ᾽ ὅλως, ὡς τὸ τοῦ πλωτῆρος δηλοῖ παρά- 
δειγμα, τὸ μὴ χρώμενον αὐτῆς πάντῃ ἐστὶ χωριστόν. διὰ τί οὖν ἄδηλον 
» c » " αὐ , f M ' - [4 ^ »05* e ἔτι εἶπεν, εἰ xal πλάσαι χαλεπόν; xoi γὰρ ἐναργῶς ἢ ϑεωρητικὴ οὐδὲ ὡς 
ὀργάνῳ χρῆται. T, ἐπεὶ τὸ χρῆσϑαι ὑπάρχει xol ταῖς ἀλόγοις, ἄδηλόν ἐστι 
πρὶν ἑχάστῃ ἰδιοτρόπως ἐπελθεῖν, τίνι τε διαχριτέον τὸ χρήσιμον ἐπ᾽ αὐ- 45 
ταῖς παρὰ τὸ τοῦ ὀργάνου δριστιχὸν, χαὶ ἐπὶ τίνων δεῖ xal χωριστὰς ἐνερ- 
γείας ζητεῖν. 

b! e , ἊΝ 

p.41349 Τύπῳ μὲν οὖν ταύτῃ διωρίσϑω. 
[! 

Τύ - M € ci ' b 5 ^ , M ! “Ὁ , 2 INA 

ύπον χαλεῖ xui ὑπογραφὴν τὸν ἀποδοϑέντα τῆς ψυχῆς λόγον, ἐπειδὴ 
μόνον ἀπεδίδου τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον. ὃ δὲ ἀχριβὴς λόγος χατὰ τὴν 

ΧΆ P] € , ON IN », / N- ^N ἐδ M b Ὰ 5^ , 

ἑχάστου ἴδιον ἀποδίδοται οὐσίαν. ἴδιος Os ἢ xal τὸ χοινὸν ἰδιοτρόπως 

δρίζουσα. 

p.413a11 Ἐπεὶ δ᾽ ἐκ τῶν ἀσαφῶν μὲν φανερωτέρων δὲ γίγνεται 50 

τὸ σαφὲς χαὶ χατὰ τὸν λόγον γνωριμώτερον. 

^ 

Ἐπεὶ οὐ τὸ ἀχριβὲς εἶχεν ὃ ἀποδοδεὶς λόγος διὰ τὸ μόνον ἐχφαίνειν 
τὸ χοινῇ πάσῃ ὑπάρχον, xal τοῦτο οὐχ ὡσαύτως, ἀλλ᾽ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς 
λεγόμενα, ὅϑεν xol ἀδύνατον πασῶν ὁμοῦ τὸν ἀχριβῆ ἀποδοϑῆναι λόγον, 
σ NY , ; ^ 2 à 2) ς , 9 , 5 , 5 -Ὁ 

ἅτε μὴ συνωνύμων οὐσῶν, ἀλλὰ καϑ’ ἕχάστην ἐπεξιέναι ἀνάγχη, εἰ τοῦ 
ἀχριβοῦς | ἀντεχοίμεϑα, πρὶν ἐπεξιέναι. τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας ἀφορί- 20. 
ζεται Bx τῶν αἰτιατῶν εἰς τὰ αἴτια ἐπανιόντα. οὗτος γὰρ τοῖς μήπω τε- 
λείοις ἀλλ᾽ ἔτι ζητοῦσι σύμμετρος ὃ τρόπος. φύσει μὲν γὰρ xol τῷ &mo- 
υένῳ τῇ φύσει ἐπιστημονιχῷ λόγῳ σαφέστερα τὰ αἴτια, πρὸς αἴσϑησιν δὲ 
χαὶ πρὸς ἡμᾶς τοὺς μήπω τελείους τὰ αἰτιατά, ὡς xol ἐν ἀρχῇ τῆς Φυ- 

σιχῆς εἴρηται ἀχροάσεως. χαὶ νῦν ἐκ τῶν ἀσαφῶν μέν, φησί, (ἐλλείπει 5 

δὲ τῇ λέξει τὸ τῇ φύσει χαὶ τῷ λόγῳ) φανερωτέρων δὲ (καὶ πάλιν ἐλ- 
"μᾶς xal τὴν αἴσϑησιν) γίνεται τὸ σαφές" παρεῖται δὲ λείπει τὸ ὡς πρὸς T 

Y M πάλιν τὸ τῇ φύσει, εἴρηται δὲ τὸ xal xaxà τὸν λόγον γνωριμώτερον. 

1l 

21 

εἶπεν correxi: εἰπεῖν Aa xoi γὰρ — χρῆται om. ἃ 16 ταῦτα ἃ 18 πᾶσιν ἃ 

post μὲν add. τῇ φύσει A 24 πᾶσιν ἃ 91 τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως) ἡ 1 

p. 184216 sqq. 32 φησί Diels: φύσει Aa 
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p.413312 Πειρατέον πάλιν οὕτως ἐπανελϑεῖν. 26v 

5» ' A , 2 ΣΞῊΝ c ^ UE S fNPSN , NS NX Τὸ μὲν πάλιν εἰπὼν (c ἤδη τινὰ ἀπογραφιχὸν ἀποδοὺς λόγον, τὸ δὲ 
΄σ , - 2 ^N , NS OE Y , , - 

οὕτως ἐπανελϑεῖν, ἐπειδὴ χρείττω xol ἀνώτερα τὰ τῷ λόγῳ γνώριμα τῶν 

πρὸς αἴσϑησιν. 

5 Ρ.418118 Οὐ γὰρ μόνον τὸ ὅτι δεῖ τὸν δριστιχὸν λόγον δηλοῦν. 

Toà ἐπανελθεῖν τὴν αἰτίαν ἐπάγει, διὸ xoà τῷ αἰτιολογικῷ χρῆται 
^ ÀJ Ὁ - *, - 

συνδέσμῳ. ἐπειδὴ μὴ ἐμμένειν δεῖ τοῖς αἰτιατοῖς, ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν εἰ 
5 ΄ S NES x , € Ὁ , e e , αἴτια ἀνάγεσϑαι. εἴρηται δὲ ἐν τοῖς δευτέροις ᾿Αναλυτιχοῖς, ὡς ὃ μέν τίς 
e , B b 5 , -Ὁ M 

ἐστιν δρισμὸς συμπέρασμα ἀποδείξεως, ὃ δὲ μέσος ὅρος τοῦ συλλογισμοῦ, 

10 ὃ δὲ ὅλος συλλογισυὸς ϑέσει διαφέρων τῆς ἀποδείξεως. χαὶ διώρισται ὡς 

ὃ μὲν χατὰ τὸ συμπέρασμα τοῦ το 
A ῦν πρᾶγμα χαλεῖ, 6 OE χατὰ τὸν μέσον ὅρον τοῦ εἴδους χα 

M , 3 

ot Sce τῆς ἀποδείξεως διαφέρων ὃ τὸ αἰτιατὸν ἅμα λέγων 
Y Cc oq 

zl o 

ῶι θ᾽ 

- 

rd » b — 

χαὶ τὸ αἴτιον. οἷον ὃ ἄνϑρωπος ζωῇ χαραχτηρίζεται λογιχῇ. πεπε 
TO 
2 a [*4 (0. x S 

- ὉΠ — A 

15 ἐχούσῃ μέτρα" τοῦτο δέ ἐστι ἔθου λογιχὸν ϑνητόν, χαὶ ἔστιν οὗτο 

συνθέτου ὅρος. T, δὲ πεπερασμένα ἔχουσα μέτρα λογικὴ ζωὴ τὸ & 
M 

xai τοῦ συμπεράσματος χαὶ τοῦ 3 πράγματος αἴτιον, τοῦ συνϑέτου φημί. xoi 
γυ E οὗ αὐτὸς xpiea παραδείγματος, ἐπειδὴ ἐὰν τρεῖς ὦσιν εὐϑεῖαι ἀνάλογον, 

ἜΣ 2 

i 

τὸ ἀπὸ Erie μέσης ἀναγραφόι υξνὴν τετρ Leur ἴσον ἐστὶ τό ὑπὸ τῶν ἄχρων 
i 

; ἕτε T ὃ υὲν τὸ τετ τε 20 περιεχομένῳ ὀρϑογωνίῳ, ἑτερομήχει δηλαδὴ ὄντι, 6 μὲν τὸ x γωνίσα! ἕτε- 
- Ὁ, [d Ἐν ρόμνηχες δριζόμενος τῷ ἴσον ἑτερομήχει ὀρθογώνιον εἶναι ἰσόπλευρον 

πὸ αν AN , J. ,F ἊΣ P M Ea , - e d [4] ' , αὐτὸ τὸ ἀποτελούμενον xol DEN δρίζεται, ὃ δὴ συμπέρασμα χαλεῖ 
ὡς γεωμετριχῶς ἀποδειχνύμενον᾽ ὃ O3 μέσης τῶν τοῦ ar RE ἀνίσων 

πλευρῶν εὕρεσιν αὐτὸ ὁριζόμενος τὴν αἰτίαν λέγει, OU ἧς xoi γίνεται ἕτε- 

25 ρομήχει ἴσον τετράγωνον xai δείχνυται, ὡς οὐ τοῦ συμπεράσματος μόνου 
εἰρῇσϑαι τὴν αἰτίαν, ἀλλὰ xoi τοῦ πράγματος. 

Ρ. 418120 Λέγομεν οὖν ἀρχὴν λαβόντες 

τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου τῷ ζῆν. 

Τὸν τρόπον τῆς διδασχαλίας ὁρίσας ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς ἣμᾶς σαφῶν 

80 ἐπὶ τὰ E φύσει τοιαῦτα ἐπανιόντα, χαὶ ὅτι χρὴ τὸν χαλῶς ἔχοντα ὅρον 
2 ἧς αἰτίας ἔχεσϑαι ὑπομνήσας, xol ταύτης ἀχριβῶς, ἀλλ᾽ οὐ τύπῳ τινὶ xod 

i ? i i 

-— 

N ὑπογραφιχῶς. διὰ μὲν τὸν τῆς διδασχαλίας τρόπον ἀπὸ τῶν τῇ αἰσϑήσει 

γνωρίμων τῆς περὶ ψυχῆς ἄρχεται ϑεωρίας, ὅπερ xal εὐϑὺς ποιεῖ τῴ 
y “Ὁ 2 , ^ LATTS , ^ NP MEE 

ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διωρίσϑαι τουτέστι διαφέρειν τῷ e διὰ δὲ τῆς 

35 τὸ αἴτιον ἀναδρομῆς οὐ τῷ ἐμψύχῳ ἐμμένει. ἀλλ᾽ εἰς τὸ αἴτιον αὐτοῦ 

16 

S 

D) 
€ [^11 

1 ἐπανελϑεῖν scripsi, ef. 3 et 6: ἐπελθεῖν Aa ὃ ἐπελϑεῖν pr. Aa 8 ἐν τοῖς 

δευτέραις ᾿Αναλυτιχοῖς] Anal. post. A 8 p. 15 cf. B 10 p. 94 13. αἰτίου] αἰτιατοῦ a 

20 ὁ μὲν οὖν τὸ ἃ 90. τὸ om. ἃ 95 ἀναδρομένης ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. í 
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ψυχὴν ἀναγόμενος. ἵνα δὲ μὴ τύπῳ ἔτι ἀλλὰ DS αὐτὴν ϑεωρῇ Opm,26v 
οὐ χοινῶς ἀλλ᾽ ἕχαστον etboc it ἰδία ὁρίζεται: ἐπεὶ xal ὃ xowóc dmo- 
δοϑεὶς τῆς αἰτίας εἴχετο ( γὰρ ἐντελέχεια εἶδος χαὶ αἰτία τοῦ xav αὐὖ- 
τὴν τε nen ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰ τὸ χοινὸν συνωνύμως χατηγορεῖτο, οὐδ᾽ 

οὕτως ἣ τοῦ χοινοῦ ϑεωρία ἱχανὴ πρὸς ἀχρίβειαν χωρὶς τοῦ ἰδίου. ἀλλὰ 

πῶς τὸ ἔμψυχον διορίζεται τοῦ Un τῷ ζῆν; διὰ τὸ ἔνδοθεν xweicüat, 
ὶ τῷ [Πλάτωνι δοχεῖ xoi T, ἐνάργεια δηλοῖ. χαὶ τὸ χινοῦν τοίνυν ἔν- 

δοϑεν. ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, πῶς οὐχ αὐτοχίνητος ψυχὴ T ἀφ᾽ ME ἐγειρομένη; 
eds γάρ τις ἢ ἔγερσις. ἢ ἐπειδὴ πράγματα μὲν xà αὐτὰ xol ὡσαύτως 
ὃ ᾿Αριστοτέλης νοεῖ τῷ [ἰλάτωνι. ὀνομάζει δὲ τὴν συνήϑειαν ἐνίοτε ὕπει- 

δόμενος οὐχ ὡσαύτως": οὐ γὰρ αὐτοχίνητον τὴν ψυχήν, ἐπειδὴ μηδὲ χί- 

νησιν pur προσαγορεύει τὴν ἐνέργειαν. ὀρϑὸν οὖν xal xav αὐτὸν dmo- 
διδόναι αὐτῇ τὸ abc (τον ὡς ὕφ᾽ ἑαυτῆς ἐγειρομένῃ. ἐνέργεια δέ τις 

ἔγερσις" τὸ OE οἷον ζέον xoi óc' ἑαυτοῦ βράττον ἣ ζωὴ δηλοῖ. 

Ρ. 4181292 Πλεοναχῶς δὲ τοῦ ζῆν λεγομένου. 

Τὸ πλεοναχῶς T, ἐπὶ τῶν ὁμωνύμων. ἣ ἐπὶ τῶν ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς εἴωϑε 
τε. ἀλλ᾽ δμωνύμως οὐχ cpu γῦν. EE χαὶ ὡς πράγματος ἑνὸς 

υἱαν τοῦ ζῆν προβαλλόμεϑα ἔννοιαν. ἐν δὲ τοῖς ἀφ᾽ ἑνὸς λεγομένοις, ὅσα 

μὲν τελείως, χἂν δευτέρως ἣ τρίτως ἡ το puen. τελείως Oi μετέχει, xod 
τῷ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος προ ]ουμένως δηλωτιχῷ χαλεῖται ὀνόματι 

Dy i L r Π 

M A lv » m / 2. aA E» m x 329 xol τῇ ἐξ αὐτοῦ παραγομένῃ μεϑέξει- ὅσα δὲ ἀτελῶς μετέχει, τῇ μὲν ἀπ 
, € » € € , , 

αὐτοῦ μεϑέξει προσαγορεύεται, οὐ μὴν ἔτι τῷ τοῦ πράγματος προηγουμένως 

σημαντιχῷ ὀνόματι. οἷον τὸ ἔτι γινόμενον εἶναι μὲν λέγομεν, ὃν δὲ οὐ 
φαμέν, χαὶ λελευχάνϑαι μὲν τὸ ἀτελὲς ἔτι, Sox δὲ Àeuxóv* χαὶ ἰατρεύειν 
χαὶ χιϑαρίζειν τοὺς ἔτι μανθάνοντας, οὐ μὴν ἰατροὺς xoi χιϑαριστὰς, xai 
τρέχειν μὲν καὶ γράφειν τοὺς παῖδας, οὐ δρομέας δὲ χαὶ γραφέας. τοὺς 

, s. »y M 3^ 4 iJ M , M ^ μέντοι τελείους ὄντας xal εἶναι λέγομεν χιϑαριστὰς xal χιϑαρίζειν, xai τὰ 
ἄλλα ὡσαύτως. οὕτω δὴ χαὶ ζῷα μὲν χαλεῖ ὃ τος ὅσα χατὰ τε- 

λείαν τὴν ἀφ᾽ ἑαυτῶν Quer np dpud Kee ζωήν; χαὶ τὰ Ὁ τοῦτος 
ὡς (ἀφ᾽) ἑαυτῶν εἰς ἑαυτὰ ἐνεργοῦντα, τὰ Oi δευτέρως ὡς ἀφ᾽ ἑαυτῶν εἰς 
ἄλλα, τὰ δὲ μέσως ὡς ἐφ᾽ τρις xal ταῦτα χατὰ διάφορα μέτρα" ἅπερ 
σ i - M -Ὁ , ^N 5 - ^ * 2 “ M »y 

ἅπαντα xol ζῷα xal ζῆν λέγει. ὅσα ὃὲξ ἀτελῆ xai οὐχ stÀupwT, τὴν ἐν- 

δοϑεν ἔχει ἔγερσιν, ἀλλὰ μέσην ταύτης τε xal τῆς τοῦ πάντῃ ἑἕτεροχινήτου, 
ἵνα μὴ καὶ ἀμέσως τὸ ἀφ’ ἑαυτοῦ τῷ ἑἕτέρωϑεν συνεχίζηται (τοιαῦτα δὲ 

' * ' NE “- ΄ rer b! λέ ^ 5 . ἊΝ - 

τὰ χατὰ τὴν φυτιχὴν ζῶντα ψυχήν), ζῆν μὲν λέγει, οὐ μὴν ἐτι ζῷα προσα- 

γορεύει. διὸ χὰ τὴν διαφορὰν ὑποδειχνὺς τῶν ἐμψύχων πάντων πρὸς τὰ 

ἄψυχα τῷ ζῆν αὐτὰ διαχρίνει, ὃ χοινὸν τῶν ὁπωσοῦν ζώντων ἐστίν: ὡς 

d dp 

40 

50 

2r 

10 

τῷ [Ιλάτωνι] Phaedr. 24 p. 245 E 8 ἡ ψυχὴ a 11 γὰρ] δὴ οὖν a χαλεῖ 
post ψυχήν add. ἃ μήπε Α 10 πολλαχῶς ἃ 19 μετέχη A 22 mposa- 

γορεύεται correxi: προσαγορεύεσθαι Aa 30 ἀφ᾽ prius addidi 33 ἔγερσιν ἔχει 

96 πάντων Om. ἃ 97 ἔμψυχα ἃ 

a 
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y 3 ^ m “ - ^ M 

ὅταν qs ἀντιδιαιρῇ τὸ ζῆν πρὸς τὸ ζῷον, πρόδηλον ὅτι τὸ χατὰ τὴν ἀτελῆ 27: 

μέϑεξιν τῆς ζωῆς παραλαμβάνει ζῆν: τὸ γὰρ χατὰ τὴν τελείαν xal τῷ 

ζῴῳ προσήχει. 

p.413422 Κἂν ἕν τι τούτων ἐνυπάρχῃ μόνον, ζῆν λέγομεν. οἷον 
γοῦς αἴσϑησις xoi τὰ ἑξῆς. 

ZT. PN ἐχεῖ λέ ἀν Ἃ σ , (ur » ^X ἣν γὰρ ἐχεῖνο λέγομεν, ᾧ dy ἕν τι τούτων ὑπάρχῃ. εἴληπται δὲ ὃ 
P! ev [d M ^ “Ὁ ΄ μὲν νοῦς ὡς τὴν λογικὴν δηλῶν ζωήν, T| χαὶ ἣ βούλησις συνείληπται, 7, ὃὲ 
y [4 M , ; αἴσϑησις οὐχ ὡς μόνης τῆς ἀλόγου χαλουμένης σημαντιχὴ γνώσεως, ἀλλὰ 

xai τῆς συμφυοῦς αὐτῇ ὀρέξεως. νοῦς μὲν οὖν xai αἴσϑησις ζωῆς εἰσι 
προηγουμένως δηλωτιχά, αἵ δὲ χινήσεις ἐνεργειῶν ζωτιχῶν, ἢ μὲν χατὰ 

τόπον πρώτως τοῖς τελειοτέροις τῶν ζῴων ὑπάρχουσα, ἣ δὲ χατὰ τὴν 
o ^ ϑρεπτιχὴν ἀλλοίωσιν ἅπασι τοῖς ὕνητοῖς. 

Ρ. 418125 Διὸ xal τὰ φυόμενα πάντα δοχεῖ ζῆν. 

Διὰ En τροφήν τε xal αὔξησιν xal φϑίσιν: xal τὸ δοχεῖ χώραν ἔσχε 
διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς ζωῆς χαὶ τὸ τῶν ζώντων τε χαὶ μὴ ζώντων μετ BIO 

ὅϑεν χαὶ B nolo ς ἐδεήθη πρὸς πειϑὼ τοῦ ζῆν τὰ φυόμενα. εἰ γὰρ 
πάντα τὰ προσϑήχην τινὰ ὑπ᾽ ἄλλων δεχόμενα xa. ἕν τι δέχεται μόριον, 

χαὶ οὐ χατὰ πάντα ὁμοίως τὰ ἀντιχείμενα (χαὶ B εἰ σφαιροξιὸ 
χαλχῷ προστιϑείης, ἀλλ᾽ οὐχὶ xol xaxà βάϑος αὐτὸν αὐξήσεις), δῆλον ὡς 
τὰ χατὰ πᾶν ὁμοίως αὐξόμενα ἔνδοϑεν ἕξει τῆς προσϑήχης αἰτίαν. χίνησις 

7 I2 
νὴ e c ci m c 

NF e » , ςς τ᾿ y ow »y 3 ^ b] - δ,» lod δέ τις dj αὔξησις. χινήσεως οὖν ἔνδοϑεν ἔχοντα ἀρχὴν ὀρϑῶς ἀξιοῦμεν 
ζῆν. τὴν δὲ μεσότητα αὐτῆς πάλιν ἐνδειχνύμενος δύναμιν ἔφη xal ἀρχήν, 
διὰ μὲν τῆς ἀρχῆς τὸ ἡγεμονιχόν, διὰ δὲ τῆς δυνάμεως τὸ ἀτελὲς αὐτῆς 

χαὶ ὑφ᾽ ἑτέρου ἐγειρόμενον παριστῶν ̓  ἐπὶ τούτων γὰρ εἴωϑεν ὃ φιλόσοφος 
τὰ πλεῖστα τῷ τῆς δυνάμεως χρῆσϑαι ὀνόματι. χαὶ δεῖ τῆς τοιαύτης ζωῆς 
πᾶσι τοῖς ϑνητοῖς. ταύτῃ γὰρ γεννᾶταί τε xal τρέφεται xol διαμένει, σω- 

ματοειδεστάτῃ οὔσῃ ζωῇ xol συμμέτρῳ αὐτοῖς. χαὶ διὰ τοῦτο το ἢ χαὶ 
οὐχ εἰλιχρινεῖ ζωῇ. ἀλλ᾽ εἰ μὴ τὸ ὅλον ὑφ᾽ ἑαυτῶν ἐγείρεται, xal ὑφ᾽ 
ἑτέρου δὲ τὰ. οὕτω ζῶντα, τί τὸ ἔξωϑεν ἐγεῖρον; 7| τος τοῖς τον 
τοις ἐοιχότα χινοῖτο dy χαὶ αὐτὰ ὡς τὰ στοιχεῖα χατὰ φύσιν ὑπὸ τοῦ ὕπο- 

στήσαντος ὡς ἑἕτέρωϑεν χαὶ ἔξωϑεν" ἐπεὶ xal τὰ ἔνδοϑεν ὅλα ἐγειρόμενα 
χαὶ ὑπὸ τοῦ ὑποστήσαντος ἐγείρεται. ἀλλὰ ταῦτα μὲν διὰ τῆς πρὸς αὐτὰ 

συναφῆς, χαὶ ὅσῳ μειζόνως συνάπτεται τῷ αἰτίῳ, πὰ ἐστὶν αὐτενέρ- 
γήτον, τὰ E ἑτεροχίνητα διὰ τὴν ἀπόστασιν ἔχει τὴν Or ἑτερότητος παρα- 
^ ' 

007 Tv τῆς ξ ξγέρσεως. 
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1 τὸ ante χατὰ omissum ante ζῆν (2) ponit a 4 ὑπάρχῃ ἃ post λέγομεν add. 

αὐτό ἃ 26 post ϑνητοῖς add. ζώοις ἃ 
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p.413431 Χωρίζεσθϑαι δὲ τοῦτο μὲν τῶν ἄλλων δυνατόν, τὰ δὲ 27: 

ἄλλα τούτου ἀδύνατον ἐν τοῖς ὕνητοῖς. φανερὸν δέ. 

Τοῦτο μὲν γὰρ ἀμέσως τὸ τῆς CT εἶδος τοῖς σώμασιν ἐφεστὼς τοῖς 45 

φϑαρτοῖς διὰ τῆς ἐπιρροῆς αὐτὰ ἀναπληροῖ. τὰ δὲ ἄλλα οὐχ ἄνευ τούτου 
, 5 τοῖς ὕνητοῖς παραγίνεται, ὅτι xo γεννᾶται xol τρέφεται διὰ τούτου. 

p.413e1 Τὸ μὲν οὖν ζῆν διὰ τὴν ἀρχὴν ταύτην ὑπάρχει πᾶσι 
τοῖς ζῶσι- 

Οὐχ ἁπλῶς τὸ ὁπωσοῦν ζῆν (ἦν γὰρ χαὶ τὸ χατὰ νοῦν xal κατ᾽ at- 5l 

σϑησιν ζῆν), ἀλλὰ τὸ ἀντιδιαιρούμενον πρὸς τὸ ζῷον, τουτέστι τὸ ἀτελῶς 
10 xai f; ἐσχάτη ζωή. ἀντιδιαιρεῖ γὰρ λέγων τὸ μὲν ζῆν διὰ ταύτην, τὸ 

δὲ ζῷον διὰ τὴν αἴσϑησιν πρώτως. ͵ 

p.413»4 Αἰσϑήσεως δὲ πρῶτον ὑπάρχει πᾶσιν ἁφή. 

Σωματοειδεστάτη οὖσα τῶν αἰσϑήσεων xal παϑητιχωτάτη, διὸ xal τῶν 27v 
΄ , ZH , CE EEPEN (QS) VA NES. ΣΕ ἢ ^ πλησίον ἀντιλαμβάνεται μόνων. τῇ γὰρ ἁφῇ συνείληπται xal ἣ γεῦσις, xad 6 

15 ἔστιν ἀναγχαιοτάτη τοῖς ζῴοις. ὡς xal τοῦτο ῥηϑήσεται ὕστερον. 

p.413»10 Νῦν δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω μόνον, ὅτι ἐστὶν ἣ ψυχὴ 
τῶν εἰρημένων τούτων ἀρχή. 

Τῶν εἰρημένων μὲν λέγει νοῦ τε xoi αἰσϑήσεως xol τῆς χινητικῇς 
M - “ , AJ δὲ ^ 5^ Ad » ἐν € Sx ! v , τε xol ϑρεπτιχῆς ζωῆς, ἀρχὴν δὲ τὴν εἰδητικὴν αἰτίαν. dj δὲ ψυχὴ τοιαύτη 10 

ε 5 M / ^» “ὦ τὰ 2) 27e ΘΈΣΑΝ ΚΝ » M ὃ 20 ὡς οὐ τὸ μετέχον αὐτῶν οὖσα, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ δὴ τὸ νοητικόν τε χαὶ αἰσϑης 
τικχὸν πέρας. ἐπεὶ δὲ οὐ τὸ ἀμέριστόν ἐστιν εἶδος ἢ ψυχὴ οὐδὲ ὃ πρώ- 

σ 5 ^N € , 3 ἐς », , SAN , 5 ΄ τιστος ὅρος, εἰς λογικὴν δὲ ὑπέβη ἀνέλιξιν, οὐ μόνον αὐτὴν τούτων ἀρχήν. 
ἀλλὰ χαὶ ὡρίσϑαι τούτοις ἔφη. τὸ γὰρ συναμφότερον αὐτῇ ὁμοῦ ἐκ τῶν 
ἄχρων ἐπιτρέπει, τὸ οὕτως ἄρχον ὡς δριζόμενόν πως" ὧν ἣ μὲν ἀρχὴ τοῖς 

25 πρὸ αὐτῆς, τὸ δὲ ὡρίσϑαι τοῖς μετ᾽ αὐτὴν χυρίως προσήχε!-. τῷ δὲ δια- 
γοητιχῷ ἀντὶ τοῦ νοῦ χρώμενος δηλοῖ xal πρότερον διὰ τοῦ νοῦ τὸν λόγον 16 

σημαίνων. 

p.413»13 Πότερον δὲ τούτων ἕχαστόν ἐστι ψυχὴ Tj μόριον ψυχῆς. 

Ἐπειδὴ ἐν τοῖς λογιχοῖς ζῴοις πᾶσαι at εἰρημέναι ὑπάρχουσι Coa, 
30 προτίϑεται μὲν ἐπισχέψασϑαι, εἰ διαφόρων ἐστὶν ἑχάστη σωματιχῶν μορίων 

ἐντελέχεια, ὡς ὁμοίως τὴν ψυχὴν τῷ σώματι μεμερίσϑαι" ἐπειδὴ καὶ ἐπὶ 20 
τῷ τέλει τοῦ πρώτου οὐ ψυχὴν ἑχάστην, ἀλλὰ μόρια πάσας μιᾶς ἐτίϑετο 

12 δ᾽ ὑπάρχει πρῶτον ἃ 14 μόνον ἃ 15 ὕστερον] B 10, T 12 21 ἀμέριστον 

correxi: μεριστὸν ΑΔ : ERE UE 
or M DIA r- 

——Ó .-.. 
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M ΄ 

ψυχῆς, διὰ δὲ τὸ τέλειον τῆς διαιρέσεως χαὶ αὐτὸ τοῦτο ὅπερ ἤδη ὃδια- 27ν 

χέχριται προτείνει, πότερον ἑχάστη τούτων αὐτοτελής ἐστι ψυχὴ ἢ μόριον 
ψυχῆς. ἀλλὰ πρὸς ϑάτερον οὐδὲν ἀποχρινόμενος, ὡς ἐχεῖ διαχρίνας ἱχανῶς, 
τὸ λοιπὸν ἐπεξεργάζεται, εἰ οὕτως ἐστὶ μόρια, ὡς μὴ τῷ λόγῳ μόνῳ 

, ΞΞ —- ». f, ^ ,ὔ 9 χλλ ἐλ LÀO Mi - , -Ὁ- b , 

5 τουτέστι τῇ ἰδιότητι διωρίσϑαι ἀλλήλων, ἀλλὰ xal τῷ τόπῳ. τῶν διαφόρων 
ζωῶν διαφόροις τοῦ σώματος μορίοις ὡς ἐν τόποις ἱδρυμένων, ὡς δοχεῖ ὃ 3 

- bd , - ^ - [sd 

Τίμαιος τῇ μὲν χεφαλῇ τὸν λόγον, τῇ 0E χαρδίᾳ τὸν ϑυμόν, τῷ δὲ ἥπατι 
b 2 ϑ M 5] , : 5 A s à X ἘΞ AY , M ^ 

τὸ ἐπιϑυμητικὸν ἐνοιχίζων: αὐτὸς τὸν μὲν ϑεωρητιχὸν λόγον xal παντελῶς 

χωρίζων τοῦ σώματος, τὰς OE λοιπὰς ζωὰς διὰ τὸ τὰ σωματιχὰ μόρια 

10 ἐνίοτε πρὸς ὑποδοχὴν διαφόρων ζωῶν παρεσχευάσϑαι μὴ xal αὐτὰς ὁμοίως 

ἐχείνοις νομίζων ἀπ᾿ ἀλλήλων μεμερίσθαι, δυναμένας τῷ αὐτῷ μορίῳ xoi 
ἅμα πλείους ὑπάρχειν. ἄλλος γὰρ ὃ Ψψυχιχὸς μερισμός, εἰ δεῖ χαὶ μόρια 
λέγειν ἐπ’ αὐτῆς, παρὰ τὸν σωματικόν, xol ἅμα μὲν τὴν πρὸς τὰ εἴδη 80 
΄σ ^ e - , , [2 

ὕφεσιν διὰ τὸν ὁποιονοῦν μερισμόν, ἅμα Os τὴν πρὸς τὰ σώματα ὑπεροχὴν 
19 τῆς ψυχῆς διὰ τὴν τῶν πασῶν ὁμοῦ ἐν ἑνὶ παρουσίαν δηλοῖ. 

p.413»15 llepi μέν τινων τούτων οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν, ἔνια δὲ ἀπο- 

ρίαν ἔχει. 

Οὐχὶ τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ ἑπόμενος οἶμαι λέγειν αὐτὸν ἀπορίαν ἔνια ἔχειν 35 
διὰ τὸν νοῦν. ἐχεῖνον γὰρ διαρρήδην xol πρότερον ἀπεφήνατο wr συνέχειν 

20 τι σῶμα, x«i ἐπάγει εὐθὺς μήπω μὲν εἶναι φανερὰ τὰ περὶ τῆς ϑεωρητιχῆς 

δυνάμεως ὡς οὔπω τῆς τελέας περὶ αὐτῆς παραδεδομένης ϑεωρίας, εἶναι 
δέ τι ψυχῆς γένος ἕτερον xai χωρίζεσθαι χαϑάπερ τὸ ἀίδιον τοῦ φϑαρτοῦ. 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν ῥᾳδίαν εἶναι ἰδεῖν τὴν ἕνωσιν, τῶν τε φυτιχῶν δυνά- 
usey τῆς τε ϑρεπτιχῆς xal αὐξητιχῇς xal γεννητικῆς χαὶ ἐπὶ τῶν ζῴων 40 

25 τῆς αἰσϑητιχῆς χαὶ ὀρεχτιχῆς xal γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς διαιρουμένοις ἢ ὅλη 
φυτιχὴ ἐνυπάρχει ψυχή, καὶ τῶν ἐντόμων ἑἕχάτερον μόριον μέχρι τινὸς 

αἰσϑάνεταί τε xol χινεῖται- ἔνια δὲ ἀπορίαν ἔχει, ὄψις ἀχοὴ ὄσφρησις γεῦσις, 
ἐπειδὴ διωρισμένοις χρῶνται ὀργάνοις. T, πρῶτον μὲν ἄν τις Ex τῶν ἄλλων 
xal περὶ τούτων τεχμήραιτο, ὡς οὐ xai ξαυτὰς ἀλλὰ διὰ τὰ ὄργανα διε- 

30 στᾶσι μεριστῶς ἄλλο πρὸς ἄλλην γεγονὸς αἴσϑησιν᾽ ἔπειτα δὲ δηλοῖ τὸ 
ἡνωμένον xoi τούτων πρὸς ἀλλήλας ἣ εἰς ἕν πασῶν συνδρομή, ὃ xoi ξανϑὸν 45 

χαὶ γλυχὺ χαὶ εὐῶδες ἐρεῖ τὸ μέλι. 

gi D 21 Q^ NS p.413»18 Ὡς οὔσης τῆς ἐν αὐτοῖς ψυχῆς ἐντελεχείᾳ μὲν μι 
ἑχάστῳ φυτῷ, δυνάμει δὲ πλειόνων. 

, 

35 Οὐ τῆς μιᾶς εἰς πλείους ὁμοίας usputouívms (μεριστὴ γὰρ ἂν εἴη ὡς ς μιᾶς εἰς πλείους ὁμοίας μεριζομένης (μεριστὴ γὰρ ἂν εἴη ὡς 
δμοιομερές τι σῶμα), ἀλλὰ τῆς ἐν τῷ φυτῷ χαὶ τῷ ἀποτμηϑέντι παρούσης 

Li J , ^ by ^ e χλάδῳ μέχρι τινὸς xol ἐπιτήδειον αὐτὸν ποιούσης πρὸς ἰδίας ψυχῆς ὑπο- 

à A 6 6 Τίμαιος] Plato Tim. 31 sq. p. 69 A sq. 10 διαφόρως ἃ 13. εἴδη] 

ón ἃ 16 τούτων om. ἃ 18 οἵμαι ἑπόμενος ἃ 
3 

" 
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10 

15 

90 

δοχήν. ἐπειδὰν φυτευϑῇ. δυνάμει οὖν πλείους αἱ ἐν ἑνὲ φυτῷ ὡς διαιρε- 27ν 

ϑέντι χατὰ χλάδους χαὶ φυτευϑέντι πλείους ἐνυπάρξουσαι. 50 

p.413»19 Οὕτως ὁρῶμεν xa c^ τὴ Q9 
m) 
c^ Q^ c1 (Q» 

") 
S LA e c S ΞΘ o To g wv da -— Z1 -Ε- ς TX x 2 

Τὸ οὕτως οὐ πρὸς τὸ πλείους εἶναι δυνάμει ψυχὰς ἀποδίδοται (οὐχέτι 
γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν φυτῶν τοῦτο συμβαίνει) ἀλλὰ πρὸς τὸ διαιρούμενα xat 
JN E M er e , y, , 

αὐτὰ ζὴν τὴν ὅλην ἑχάτερον μόριον ζωήν. | 

p.413»32 Εἰ δὲ αἴσϑησιν, καὶ φαντασίαν. gr 

, J Y NN € ΄ E 3557. ARN XM M - 

Εἰ γὰρ xoi μὴ διηρϑρωμένην, ἀλλ᾽ ἀόριστον xat τὰ ἐσχατα ἐχει ζῷα 
M φαντασίαν, ἵνα xul ὀρέγηται τοῦ ἀπόντος. 

M 

p.413»24 Περὶ δὲ τοῦ νοῦ xal τῆς ϑεωρητιχῆς δυνάμεως οὐδέν 5 

πω φανερόν. 

^ ) ἊΣ - * ' M 9 - ΘΕ CEA M ! Ν je 

Ἐπειδὴ νοῦν οἷδε xoi τὴν χαϑαρῶς ἀμέριστον ὑπὲρ τὴν ψυχὴν οὐσίαν. 

νοῦν δὲ χαλεῖ xui τὸν παϑητιχὸν ἐν συμπλοχῇ τῆς λογιχῆς προϊούσης ζωῆς 

χαὶ τῶν σωματοειδῶν ζωτιχῶν δυνάμεων συνιστάμενον, xal πρός γε τὸν 

πραχτιχὸν τὸν χρώμενον λόγον ταῖς τοιαύταις ζωαῖς,. ἀλλ᾽ οὐχ ἐξ αὐτῶν 10 

συνεστῶτα, ἵνα τὸν μηδὲ χρώμενον αὐταῖς δηλώσῃ λόγον. νοῦν τε αὐτὸν 

χαλεῖ xoi ϑεωρητιχὴν αὐτῷ ἀποδίδωσι δύναμιν, διὰ μὲν τῆς δυνάμεως τὴν 
eo 2 a N N / , - 2 DAI m wN ^ , ΄ 

ὕφεσιν αὐτοῦ πρὸς τὸν χρείττονα σημαίνων νοῦν, ἐπειδὴ τῇ δυνάμει οὐ πάνυ 
Dl *, Ὁ , “Δ PIS /, 2 - », /, 

ἐπὶ τῆς ἀμερίστου χρῆται οὐσίας ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλὰ τῇ ἐνεργείᾳ, διὰ δὲ 

τοῦ ϑεωρητικοῦ τὴν εἰς ἑαυτὸν xoi εἰς τὰ χρείττω τοῦ λόγου δηλῶν ἐπι- 

στροφήν. περὶ δὴ τούτου οὐδὲν εἶναι λέγει φανερόν, ὡς μηδὲ τοῦ ἀποδεδο- 
έ S ον ποῦ ἘΣ ὯΝ χῷ ; ὃ 

μένου τῆς ψυχῆς ὅρου τῷ τοῦ ϑεωρητιχοῦ λόγῳ ὡς ϑεωρητικῷ προσήκοντος, 15 

οὐδὲ [τῷ] πρὸς τὰς σωματιχὰς ζωὰς ἡνωμένῳ τοὐναντίον γὰρ ἐν τῷ 
΄, C 32 ».-— € , * τς χει. 1.5 [4 c ΄ Si 

χωρίζεσϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν ἢ ϑεωρία. ᾧ xat δῆλόν ἐστιν, ὡς ἕτερον γένος ἐστὶ 

ψυχῆς 6 λόγος παρὰ τὰς ἀχωρίστους σωμάτων ὃ χωρίζεσθαι πεφυχώς, 

xoi νῦν μὲν μίαν μετ᾽ αὐτῶν συμπληρῶν οὐσίαν, ὡς xol μετὰ σώματος 

τὴν σύνϑετον, ποτὲ δὲ πάσας ἀπολείπων τὰς δευτέρας. xai τὸ ἔοιχεν οὐχ 

ἀμφιβόλως εἴρηχεν, ὡς τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ δοχεῖ (οὐδὲ γὰρ πολλὴ ἣ τοιαύτη 

τοῦ ἔοιχε παρὰ τοῖς παλαιοῖς χρῆσις), ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ πρέπει xal φαίνεται. 20 

ἑτέρα τε χατ᾽ οὐσίαν ἢ λογικὴ ψυχὴ τῶν λοιπῶν xol πάντῃ αὐτῶν ποτε 

χωριζομένη xoi ἀΐδιος οὖσα ἐχείνων φϑειρομένων, ὅσαι τοῦ φϑαρτοῦ σώ- 

ματος ἰδίως εἰσὶν ἐντελέχειαι. τό γε μὴν χωριστὸν χαὶ ἀπὸ πασῶν ἔχει 

τῶν ὁποιουοῦν σώματος ἀχωρίστων. ἣ γὰρ ϑεωρία χωριστή ἐστιν ἐνέργεια, 
[r4 ^N 3 —. - δ τ᾽ ὦ , €M ^N SE - - 

αὕτη δὲ οὐσίας χωριστῆς xol δι᾿ ὅλης ζώσης, μᾶλλον δὲ αὐτὸ τοῦτο ζωῆς 

2757 

3 οὕτως — ψυχῆς] οὕτω καὶ περὶ τὰς ἄλλας διαφορὰς c. ᾧ. ὁρῶμεν a 10 οὐδέ ἃ 

12 τὴν scripsi: τὸν Aa 13 τὸν ante παϑητιχκὸν om. À 21 ἀποδιδομένου Α 

22. ϑεωρητιχοῦ ἃ 29) τῷ uncis inclusi 
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οὔσης xat des ἑαυτὴν τῇ epa. d 

μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τι εἶδος. xal οὐχ 7, 

χρωμένης, διὰ τὸ xaU' ὅρους OE xai διὰ τὴν cic 

δείχνυται * ἀμέριστον σύννευσιν. ὅϑεν xal ἀΐδιος 

ρεϑήσεται. ὅτι οὐ βεριάτή, οὔτε ὡς 
οὔτε ὡς τὸ 

, οὖν pope ὃ λόγος, 

τὰς ἐνεργείας. 

p. 4135 21 
οὐχ ἔστι χωριστὰ m 10 

τὰ μεριστὰ εἴδη τῆς ὕλης ἀναρμοστούσης διὰ τ 
ἐπειδὴ ai ἄλλαι ζωαὶ σωματοειὲ 

τερ τινές φασι. τῷ δὲ λόγῳ 

[Arist. p. 413924. 21. 4144] 103 

ordei χαὶ οὔτε us οιστ τῆς (τοῦτο 98r 

a 
€ iJ ^ , i] 

ξαυτὴν xal εἰς τὸ 

χιστα γνωστιχόν) οὐδὲ μεριστῷ 25 

» AJ ΄ μ᾿ 

οὔτε γὰρ ὡς μεριστὴ διαι- 

σύνϑετος διαλυϑήσεται διὰ τὸ ἁπλοῦν. 
, , (0013 160Y - 

ὠριῖστ ν- μόνης 

πάσας ἔχουσι 

φανερόν. 

Μόρια μὲν οὐχ οἷα τὰ 

ἀπὸ τοῦ Ὁ μος ὑπόβασιν. 

μορίου ὄντος ἐν τῇ πρὸς τὰ 

15 ἔστι δὲ ἐχ 

χοῦντα τοῦ σώματος μορίοις. χαλῶς 

πιστοῦται ἰδιότητα ἐχ χουσῶν ζωῶν 

αἰσϑάνεσϑα: τοῦ δοξάζειν 
Χ 

αἴσϑησις 

ζωάς, ὡς 

ξτ-ερ 
ξτξεοῦν. χὰ t^ 

τῆς δόξης. ποιεῖ 
hi » ' — , 

τὰς ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. 
" , - , , A ΄ e jo EN 

τῶν ἄλλων ζῴων, ἢ μίαν μόνην τὴν φυτιχήν, ὡς ἐπὶ 
i 

uot δοχεῖ xai 
AJ e , »^* 

γὰρ ὁμοία οὐδε 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἣ E χινοῦσα φαντασίαν τῆς ἀορίστως 

ἣ χατὰ βάϑος ἐν ἑχάστῃ ζωῇ διαφοι op, xal ἐν τῇ φυ- 25 διὸ χαὶ πολλὴ xai 
τιχῇ ζωῇ πολὺ τὸ διάφορον, ἢ ἘΠ τ ὀργάνου οὔσῃ ὕρεπτιχῇ. 

χατὰ τόπον, T, μόνου αἰσϑητιχοῦ. 7, υὲν χινουμένου δὲ 
ζῶντος xai χατερριζωμένου ἐν τῇ Tfj. 

"Ea p.414a4 Ἐπεὶ δὲ 

90 

Ἐπειδὴ x 
qe τῶν | iibi ἀλλὰ 
oc ἐχ τοῦ ταύτῃ τὸ ἔμψυχον co 

τι 

σώματος óp) 

Ὁ 
y Y AJ » UJ » 

CUu χαι τὰ αἰτιατὰα χαν τοῖς αἰτίο 

hi 

δὲ xal τὸ xav αὐτὴν αἰτιατὸν xad 
, 

ζῴοις 

2 οὔτε À 
Tim. 31 sq. 

6 ἐναρμοστούσης A 

σωματιχά (τοῦτ 

τὰ δὲ λοιπὸ E 
ἔξω ῥοπῇ xul ποὺς τὰ ys! πλοχῇ ἔξω ῥοπῇ xal πρὸς τὰ χείρω συμπλοχῇ.- 

, τ᾿ ς 

εἴνα, ὡς ὃ Mund λέγει, ἀλλήλων χωριστὰ τόπῳ διαφόροις 
ν᾿ 

L 

δὲ διαφορὰν τῶν 

ἢ οὐ 

ἑχάστης ζωῆς διαφορὰν αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν 

πάντῃ ἀδιάφορος ἣ μετὰ λόγου αἴσϑησις 

εἶ ς ἥγχ,ῶ tyat τ UU T. 

εἰ uos oic χαὶ τὰ Gugen cS χαὶ τελιχὰ συντρέχει. 

10 φασί τινες 

21 τοῦ ἀναισϑήτως] τῷ ἀναισϑήτῳ a 

ei 

ἔνοι- 
ΔΝ A - 

δὲ χαὶ τῶν συνυπαρ- 

γὰρ 
τοῦ δοξαστιχοῦ, χαὶ ἢ 

ἐνξ ἘΣ y* ἘΣ ἐνεργειῶν εἰ 

ataheney 
^ 

T, ζῴων τὸ 

πάσας πλείους —a. 2 

τῶν φυτῶν. δι᾽ ὧν 

αἰνίττεσθαι. οὐ 

τῆς ἄνευ λόγου, 
φαντασιουμένης. 45 

[. ἢ ἀλόγου 

ἀναισϑήτως 
1 ^Y 2.7 ΄ x 

τὴν 6€ Gay τοῦυτων ολίγον. 

5 - Ἀ Ἃ IW ἘΠ - 
οὐχ οἷον τὸ ὧν χαὶ αὐλὴν 52 

, 

εστιν 

ξαυτοῦ 
— ^N ἘΣΞ 7, c [^ A , 

ανιχοῦ. διὰ τούτων ὅτι ζωτιχόν 
, ^ , ^ ^ ,- ' 

ἀψύχου διαφέρειν λαβὼν διορίζει μὲν 

te τίϑεται τὴν ψυχήν, οὐ | τοῖς ὑλιχοῖς, 28v 
9 , 

ἀφορίζει 

ὧν χφαίνει τὴν πρ 
L 

τὴν ψυχὴν ὑπάρχουσαν. οὐσίαι μὲν γὰρ xai τὸ φυσιχὸν σῶμα, ὅπερ 

15 ὁ Τίμαιος) Plato 
a 

λόγῳ δὲ À 
29 ᾧ post xai om. ἃ 

ἃ 

51 οὐσία 
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[4 P e A ἜΣ » , e , δὲ M y , M M d ἐξ , — 

ὡς ὕλη ἐν toic ζῴοις, χυριωτέρα ὃὲ τὸ ἐμψυχὸν τε xot ζῷον, ἧς πρώτη 28. 

χαὶ χρείττων ἅτε xaU' αὑτὴν οὐσία T, ψυχή" xol γὰρ πᾶν εἶδος f, πρώτη 
5 , 5 M 3 M 9 ς ΄ ; XN - ,r ^ r ὮΝ "" ' M ἣν οὐσία ἐστὶ καὶ xad αὑτήν, καὶ μειζόνως τὸ ζωτιχόν. διορίζων δὴ τὸ εἰ- 

δητιχὸν αἴτιον τοῦ χατ᾽ αὐτὸ εἰδοποιουμένου ἐπὶ τῶν εἰς c ew píay νῦν 
-- (C. E - τς - E] 

προχειμένων διχῶς λεγεσϑαί φησι τὸ ᾧ ζῶμεν, οὐ τῇ ὕλῃ λέγων οὐ γὰρ 
^ 

[1 

ᾧ ζῶμεν, ἀλλ᾽ ᾧ δυνάμεϑα CT» τὴν ὕλην φαμέν, ἐπειδὴ τὸ δυνάμει j, 
σ ΒΕΡῚ ΄ M ^N r3 - -— AS , ^ * , Z , Y ^ -Ὁ bil 

ὕλη εἰσάγει, τὸ OE ᾧ ζῶμεν τοῦ ἐνεργείᾳ ζῆν δηλωτιχόν᾽ ἀλλὰ διχῶς 7, 
- »y- - - ' e - L - ^ 

τῷ εἴδει ἢ τῷ συνθέτῳ, τῷ μὲν ὡς τῇ ἐνεργείᾳ xal τελειότητι τῷ εἴδει, 
τῷ δὲ ὡς τῷ ἐνεργείᾳ καὶ τελείῳ ὄντι τῷ συνθέτῳ. οὕτω γὰρ xol ἐπί- 10 

[3 A Ἐξ Bi j^ 2 ΄ i CA - »- b ed - 5 - , 

10 στασϑαι λέγομεν T, τῇ ἐπιστήμῃ ὡς τῷ εἴδει T, τῇ ψυχῇ, οὐ τῇ μήπω 

χατὰ τὸ δυνάμει. 

p.414a8 Τούτων δ᾽ ἢ 
15 S 

ἐπιστήμη τε xal ὑγεία μορφὴ xal 
€ tt xai λύγος. 

Τοῦτο σαφῶς εἰπὼν ὅτι T, ἐπιστήμη xal ὑγεία ἀντὶ τοῦ εἴδους εἴληπται 18 
M ^ - - [d “Ὁ / - , - ^ - 

x«i διὰ τοῦτο xoi τὸ ζῶν τῇ ψυχῇ ὡς τῷ εἴδει ζῇ, οὐχέτι σαφῶς δοχεῖ 

λέγειν, τίνι ὃὲ τῷ λοιπῷ, ἅτε μηδὲν πρὸς τὸν μὲν σύνδεσμον ἀποδούς. 20 
ἀλλ᾽ εἰ xoi τῇ λέξει ἐνδεῖ τι, τὰ πράγματα ἀνελλιπῶς ἡρμήνε ὸ γὰ ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τῇ λέξει ἐνδεῖ τι, πραάγμ, ἰνελλιπῶς ἡρμήνευται. τὸ γὰρ 

20 εἶδος τοῦτο ἐνέργειαν τῶν δεχτιχῶν εἰπών, ὡς οὐχ ἑαυτοῦ ὃν ἀλλ᾽ ἑτέρου, 
πάγει τί τὸ δεχτιχόν, ὅτι τὸ ἐπιστημονιχὸν xal ὑγιαστόν, τὰ ἤδη δηλονότι 

τοιαῦτα, ἃ xol δεχτικὰ ὡς χατὰ τὸ δεδεγμένον ὡρισμένα. xol 
c2 Qp» m» 
Zu o 

V 

o S ἘΞ ΟΝ 

Ct. 

€ χατὰ ϑάτερον τρόπον τούτοις τῷ μὲν ἐπιστάμεϑα, τῷ δὲ ὑγιαί- 
γομεν. τοῦτο δὲ χαὶ πάσχον xai διατιϑέμενον χαλεῖ τὸ εἰδοπεποιημένον, 

25 ὡς χατ᾽ ἄλλο ὡρισμένον xoi τέλειον: τὸ δὲ τούτων δριστιχὸν εἶδος ποιητικόν, 25 

ὡς εἰς τὸ προϊὸν ἀποτεινόμενον xai ἐνέργειαν μὲν xol τελειότητα ὄν, ἑτέρου 
δέ. ὡς οὖν f| ἐπιστήμη πρὸς τὸ ἐπιστημονιχόν, οὕτως T, ψυχὴ πρὸς τὸ ζῶν. 
ὥστε λόγος τις αὐτοῦ xal εἶδος ἂν εἴη, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὕλη xal τὸ 
ὑποχείμενον" ἐχ τῆς παραϑέσεως τῶν λοιπῶν ἐναργέστερον τὸ εἶδος τῶν 

80 ζώντων ἀποδιδοὺς τῇ ψυχῇ οὔτε γὰρ τὴν μήπω ζῶσαν ὅλην οὔτε τὴν 
Ux 

χαὶ ὑποτεταγμένον αὐτῆς. τὸ γὰρ πρώτως ἐναργῶς τῇ ψυχῇ ἀποδέδοται, 
ε Ὑ - ^ , M Qi ἐς M IE - ^N , , 2 

ὡς οὔσῃ ζωῇ x«l πρώτῃ xoi xx)  &aotr» οὐσίᾳ, τῶν δὲ ἐμψύχων xac 
ἐχείνην χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνης ζώντων τε χαὶ οὐσιωμένων. 

35 ρ.414110 Τούτων δ᾽ ἣ μὲν ὕλη δύναμις, τὸ δὲ εἶδος ἐντελέχεια. 

Καλῶς ἄρα οὐ τὴν ὕλην τὸ ᾧ ζῶμεν ἠχούομεν᾽" ἐν τελειότητι γὰρ τὸ 49 
ζῆν, ἣ δὲ ὕλη δύναμις ὡς ἀτελὴς οὖσα φύσει. ἀλλὰ τίνος ἐντελέχεια ἢ δ0 

ψυχή; τοῦ ἐμψύχου φησί. τοῦτο γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, xal ὡς τὸν ἰατρὸν 

14 τε om. ἃ 15 τι] τε αὶ 
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15 

τῷ [91] 

SIMPLICH IN L. DE ANIMA II 2. 3 [Arist. p. 414216. »7. 9] 105 

- - [4 ΄ AL e D "m , " 

χαραχτηρίζομεν τῇ ἰατρικῇ χαὶ τὸν ὑγιαίνοντα τῇ ὑγείᾳ, οὕτω xai ἀπὸ 28» 2 

EN rd mnwWchs δον dvriducüam. m vün 2 ΕἸ τὸ δῷ τοῦ ἐμψύχου ὡς εἰς ὅρον τὴν ψυχὴν ἀναγόμεϑα. xol γὰρ ἣ εἰς τὸ σῶμα 
b 5» AJ 1 E , - 9 ΑΝ X Ll wp ἘΞ Ἁ 5 ΞΞ e , -w * * 

ἢ εἰς τὴν ψυχὴν ἀλλὰ τὸ σῶμα ἀόριστον χαὶ ἀντιχειμένως ἔχει πρὸς τὸ 
Y 3 2 Ξ ὦ P 3 ^ 

ἔμψυχον χαϑ’ αὑτὸ ἀπολειφϑέν. μάλιστα δ᾽ Gv εἴη τελειότης, εἰ xol 
? 5 ' - 

i 

ἑαυτὴν uiv ἀπολείποιτο ἣ Ψυχή. ἀλλ᾽ αὐτὴ σώματός τινος τοῦ Bud yo & m με πολξίποιτο T oy T. n m «UA OS τινος Ὁ zu χ90 

P 2 DONNE ' ΄ - J » 

δηλαδή. ἐπαινεῖ οὖν εἰχύτως τοὺς μήτε σῶμα τὴν ψυχὴν μήτε ἄνευ σώ- 
AJ [rd - M - 

ματος νομίσαντας. xoi γὰρ ὅσον τῆς λογικῆς χωριστὸν μάλιστα μὲν νοῦς 
5 € ^ ΄ 

προσαγορεύεται ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἔπειτα δὲ xal αὐτὸ xal σωμάτων ἐστὶν ἐν τῇ 
ζωτιχὴ 

v, e M » , [rd e e Pl M 

ἔξω ῥοπῇ ἐντελέχεια οὕτως, ὡς ὃ πλωτὴρ τοῦ πλοίου. ἐπεὶ 
» v ar e 

ἐντελέχεια διττή, ἣ μὲν ὡς τοῦ sl KD ἵνα. ὄργανον f. ἣ 

δὲ ὡς τῷ ὀργάνῳ χρωμένη. διχῶς xal τὸ μὴ ἄνευ σώματος νοεῖν ἀναγχη ] 
M EA ur E. " 3 M 2 , ΒΞ em , ES , - E RES , E "» »}) 5» 

χαὶ τὸ σώματός τι εἶναι, χαὶ ἐν σώματι ὑπάρχειν οὐ τῷ τυχόντι ἀλλ᾽ ὀρ- 

ανιχῷ. χαὶ οἰχείως ἑχάστῃ ζωῇ JST xoi γὰρ τὸ δυνάωξι ξἑχασταγοῦ 
Ye) i i I ISI Ὶ Β 

τοιοῦτον ὁποία ἣ ED xai ὃ λόγος οὗτος ἀναγχαιότατος τὴν ἐχάστου 
5 , - 5» , 5 τὶ - » e — — Ld 

ἐντελέχειαν τῷ οἰχείῳ ἐνυπάρχειν Anat ig! οἷς πάλιν ἡμᾶς τῶν ζω- 

τιχῶν δυνάμεων ὕπομν ΠΣ dios τε χαὶ οἷαι. xoi ὡς ἕν μόνον οἷόν τέ τισιν i D r , , h 
[4 ΄ i , - ^N , M , M M 5 1 

ὑπάρχειν τὸ ϑρεπτιχόν, τοῖς OE ζῴοις πρὸς τούτῳ xal τὸ αἰσϑητιχόν, χαὶ 
[4 , M Y RF , * Q.-- , νι V Ld] ' HI , ' Ἁ 

ς τούτῳ χαὶ {Ὁ τις ἀχολουϑεῖ., ἐπειδὴ xai ἥδονὴ xai λύπη χαὶ τὸ 
CEN, , e a [4 ΄ » - 3e - ' 

$06 τε xal λυπηρὸν προσπίπτει, αἱ μὲν ὡς πάϑη ἄττα τοῦ αἰσϑητιχοῦ, τὰ 
^X c PEN - - [4 e d ὌΝ δὸς E Y ( 2-28 II H δὲ ὡς ποιητικὰ τῶν παϑῶν, ἑχατέρων δὲ χριτιχὴ T, αἴσϑησις, εἰπὼν δὲ χαὶ 

Α » ποία ὄρεξις πᾶσιν ἕπεται οἷς xol αἴσϑησις, ὅτι ἢ ἐπιϑυμία, οὐ τοῦ ἀγαθοῦ 
οὖσα ὥσπερ T, elg οὐδὲ νίχης T, τιμῆς T, ἀντιλυπήσεως ὡς ὃ 

ϑυμός, ἀλλὰ τοῦ xav αἴσϑησιν ἡδέος, x«l τὴν αἰτίαν προσϑεὶς διότι τῆς 

τροφῆς EIER ied τῇ μὲν τροφῇ ἣἧδονῃς τῇ δὲ ἀτροφίᾳ λύπης ἕπο- 

μένης, αὐτὸ δὴ τοῦτο πιστοῦται, ὅτι τὰ ζῷα τροφῆς ἔχει αἴσϑησιν τὴν 
΄ - , 

ἁφήν. ἣ χαὶ πᾶσι παρξστι tots ζῴοις. 

Καὶ γὰρ πάντα τὰ ἐν γενέσει σώματα τούτων μετέχει τῶν ποιοτήτων, 
, , M e M o 43 , e EE 

αὖ γενέσεις xal ai dcn αἵ τε ἀλλοιώσεις αὐξήσεις 
ἁφὴ πρόδηλον ὡς τῶν παϑητιχῶν ἐστιν ἀντιληπτιχὴ 

Ρ.414090 Τῶν δὲ ἄλλων αἰσθητῶν χατὰ συμβεβηχός. 

Ἔστι μὲν χαὶ fj ἁφὴ αἴσϑησις χατὰ συμβεβηχὸς τῶν ἄλλων αἰσϑητῶν. 
οἷον ψόφων χαὶ χρωμάτων. οὐ μὴν τοῦτο λέγειν οἶμαι βούλεται, ἀλλὰ 
χατὰ συμβεβηχὸς τροφίμων τῶν ἄλλων ὄντων αἰσϑητῶν T, αἴσϑησις ἀντι- 

λαμβάνεται. δηλοῖ δὲ τοῦ εἰρημένου αἰτιώμενος αὐτὸ τοῦτο, τὸ μηδὲν εἰς 

ε 8 αὐτὸς ἃ ἐντελέχεια ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ ἃ 16 ἕν scripsi: μὴ Aa 92 ὥσπερ 

28 πάντα ἃ 
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τροφὴν tà ἄλλα συμβάλλεσϑαι. ἐπεὶ ὃὲ τρόφιμος ὃ γλυχύς ἐστι yopóc, 29r 
ἐπιφέρει πρῶτον μὲν ὅτι τῶν ἁπτῶν xal ὃ χυμός (xol γὰρ ἣ γεῦσις ὡς 

χαὶ πᾶσιν ὑπάρχουσα οἷς xoi ἁφή), ἔπειτα δὲ ὅτι xol τρόφιμα μὲν xo 30 

αὑτὰ τὸ ξηρὸν x«i ὑγρὸν x«i τὰ ἅπτά, ot δὲ χυμοὶ συντελοῦσι πρὸς τὴν 
τροφὴν ὡς ἡδύσματα τῶν ἁπτῶν. 

p.414»14 Διασαφητέον δὲ περὶ αὐτῶν ὕστερον. 

Οὐχ ἐν μόνοις τοῖς ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ ῥηϑησομένοις, ἀλλὰ xal ἐν 35 

τῷ [Περὶ αἰσθήσεως xoi αἰσϑητῶν ἀχριβέστερον γὰρ ἐχεῖ περὶ τῶν χυμῶν 
διορίζεται. ὅτι δὲ αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες τρόφιμοι πρότερον ix τοῦ χατ᾽ 
αὐτὰς γίνεσϑαι τὰς ἀλλοιώσεις πιστωσάμενος τὸ αὐτὸ xoi ix τῆς ὄρεχτι- 

χῆς τῶν τροφῶν μαρτύρεται ζωῆς. πεῖνα γὰρ xoi δίψα at τῆς τροφῆς 

ὀρέξεις, ὧν ἣ μὲν χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν ξηροῦ xoi ϑερμοῦ, T, δὲ ψυχροῦ xol 

ὑγροῦ. xoi γὰρ ὅσα τῶν ἐδεσμάτων ψυχρὰ xat ὑγρά, πρὸς τοσαῦτα xa 
δίψα χινεῖται, xoi τῶν ξηροτέρων χαὶ ϑερμοτέρων βρωμάτων ἀντέχεται ἢ 40 

πεῖνα. ἄδηλον δὲ περὶ φαντασίας, οὐχ ὅτι μὴ ὑπάρχει πᾶσι τοῖς 
ζῴοις, εἴ τις φαντασίαν xol τὴν ἀόριστον xol ἀδιάρϑρωτον καλοίη τῶν 
ἀπόντων ἁπτῶν συναίσϑησιν, ἀλλὰ ἄδηλον διὰ τὸ ἐνίοτε φαντασίαν μόνην 
τὴν ὡρισμένην xol μνημονευτιχήν, ἐνίοτε δὲ xoi μόνην τὴν συνεϑίζεσϑαί 

e? 
M , € ΩΣ E [4 y 

τινα δυναμένην mpoca[opsóscüat. εἰπὼν δὲ τοῖς ἁφὴν ἔχουσι xal ὄρεξιν 
ὑπάρχειν προστέϑειχε xal τὸ χατὰ τόπον χινητιχόν, οὐχ ἐν πᾶσι δη- 

λαδή, ἀλλ᾽ ὅτι ἐν τοῖς αἰσϑητιχοῖς χαὶ τοῦτο ὡς xoi τὸ διανοητιχόν. 45 

p.414»18 Οἷον ἀνθρώποις xat εἴ τι τοιοῦτον ἕτερόν ἐστιν ἣ xal 

τιμιώτερον. 

€ x e € au m" ΄ C r ÀJ Τοιοῦτον μὲν ἕτερον ἢ τοῦ στερεοῦ τούτου χωρισϑεῖσα σώματος ψυχὴ 
ἀνϑρωπεία, ἔτι δὲ παϑητῷ λεπτομερεστέρῳ χρωμένη σώματι" τιμιώτερον 

δὲ εἰ χαὶ δαιμόνιον ὑποτεϑείη γένος ποτὲ χαὶ αὐτὸ εἰς παϑητὸν προϊὸν 
σῶμα. εἰ ὃξ ζῷα xal τὰ οὐράνια, καὶ αἴσϑησιν ἔχει xal ὄρεξιν οὐ παῦη- 
τιχὴν οὐδὲ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν αἰσϑητῶν προσπιπτόντων ἐγειρομένην, ἀλλ᾽ 50 
Y ow , ΄ 1 325 lj ΄ NEN - y. » N ἔνδοϑεν γινώσχουσάν τε τὰ αἰσϑητὰ πάντα xal διαχοσμοῦσαν, εἴη ἂν τὸ 

, *» SEEN , , , ^ ^N 23 , * , , τιμιώτερον οὐχ ἐπὶ δαιμονίων μόνον, ἀλλὰ xal ἐπὶ ϑείων ἀχούειν ζῴων. 

p.414»19 Δῆλον οὖν ὅτι τὸν αὐτὸν τρόπον εἷς ἂν εἴη λόγος ψυχῆς 
M ,F τε xal σχήματος. 

Φϑάνομεν ἤδη διορίσαντες, ὡς ἐπὶ τῶν ἀφ᾽ ἑνὸς xoi πρὸς ἕν Aeyo- 
μένων ἀναγκαῖον μὲν χοινόν τινα ἀποδοῦναι λόγον, οὐχ ἀρχεῖν δὲ τοῦτον 
v “Ὁ Q? o XN 307 M ^ 5 d € p^ e A M 

ἄνευ τοῦ x«i ἕχαστον εἶδος ἰδίου πρὸς τὴν ἀχριβὴ ϑεωρίαν. | οὕτω δὲ χαὶ 29ν 

τὸ σχῆμα τῶν ὑποχειμένων αὐτῷ χατηγορεῖται, οὐ μόνον τὸ ἁπλῶς ἀλλὰ 

( ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν]) cap. 4 20 προσέϑηχε ἃ 22 ἐστιν ἕτερον ἃ 

25 παϑητῷ Β011081: πάϑη τῷ Aa 90 μόνων ἃ 
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xai τὸ εὐθύγραμμον σχῆμα, τῶν τριγώνων μὲν πρώτως, τῶν δὲ πολυγώνων 29v 

δευτέρως, ἐπειδὴ ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις τὸ τρίγωνον. ἀλλὰ xol ἢ ψυχὴ τῶν 
διαφόρων οὕτω χατηγορεῖται des ἀχώριστα μὲν οὖν τῶν ὑποχειμένων 

αὐτοῖς xal τὰ συνωνύμως χατηὶ ges να. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις εἰ xol μὴ χω- 
pov, χοινὴ ὅμως μία τις φύσις ἐστὶν ἑτέρα τῶν ὧν κατηγορεῖται, ἀπα-: 

M1 rn ς πρὸς ἑαυτὴν xal διὰ τὸ μία εἶναι xai ἑνὶ οὖσα λόγῳ περιληπτή- Ξ΄ 1 

δ y ' M 5 ΄ , ' 

ἐν οἷς δὲ τὸ πρῶτον xai come οὐχ ἔστι τὸ χοινὸν nuce aka 

xqU' ἕχαστον διαφορούμενον. χαὶ διὰ τοῦτο μηδὲ εἶναι mm φύσιν τὴν 
χατηγορουμένην, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο Ὑ μίαν πολλήν, μηδὲ ἕνα τοῦ χοινοῦ Ὡγορουμενην.9 i dose Ls Da f ica UL 

εἶναι δριστιχὸν λόγον, ἀλλὰ πρὸς τῷ xotwp χαὶ τῆς ἰδίᾳ χαϑ᾿ ἕχαστον 
δεῖσϑαι διαχρίσεως. διὸ xol ἀποδέδωχε τὸν χοινὸν. λόγον ᾿Αριστοτέλης, 
ἐπειδὴ οὐ πάντῃ ἦν ὁμώνυμα τὰ ἀφ᾽ ἑνός, xai οὐχ ἀποδέχεται αὐτὸν ὡς 
ἀχριβῇ, ἀλλὰ μᾶλλον τὸν τὸ xol ἕχάστην ψυχὴν ἴδιον ὡς τὸ χοινὸν ἰδιο- 

τρόπως ἀποδιδόντα. 

.414»91 Οὔτε γὰρ ἐχεῖ c; α παρὰ τὸ τρίγωνόν ἐστι χαὶ τὰ Ρ χη 

bl 2 y ' , 2 2223 ^N y ΄, ΄ 2 - *, 
Οὐχ ἐπειδὴ μὴ χωριστόν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ μὴ μία φύσις ἐν πᾶσιν dma- 

ράλλαχτος. οὔτε ἐνταῦϑα ἣ ψυχὴ παρὰ τ . 

, » € , 

&xdotr ὁμοίως ἐστὶ ψυχή. ἐπ muy οὔτε ὁμοίως ἐντελέχεια οὔτε ἀχώριστοί 

ἃς εἰρημένας: οὐ γὰρ 

D 

εἰσι σωμάτων T, χωρισταὶ δυοίως. dpa οὖν οὐδὲ τὸ ζῷον συνωνύμως χατη- 
΄ ^ 

T ἵππων, ἐπειδὴ μετὰ διαφορῶν; T, ἐνταῦϑα δια!- c^ c γορεῖται ἀνϑρώπων τε xa ἷ 
-Ὁ , b » ^ δ 

ρετιχαὶ τοῦ ζῴου αἱ διαφοραί, τὸ λογιχὸν φέρε xoi ἄλογον, ἐχεῖ ὃὲ τὸ μὴ 

συνώνυμον, ὅταν τὰ συστατιχὰ τοῦ χατηγορουμένου διαφορούμενα T. ὡς 
ἘΝ “Ὁ (i τοῦ ^ 5 oae f) Coo (UK hi 9 LS (n "1011 οὐ» ἐπὶ τοῦ φϑαρτοῦ T, ἀφϑάρτου ζῴου, διότι τὸ φϑαρτὸν x«i ἄφϑαρτον οὐχ 
ἦσαν ζῴου διαιρετιχαὶ διαφοραί, ἀλλὰ τῆς μὲν οὐσίας διαιρετιχαί, τῶν e 
ὕπ᾽ αὐτὴν συστατιχαί: xol τὸ φϑαρτὸν οὖν τοῦ ἀφϑάρτου συστατιχῇ χεχώ- 

ρισται διαφορᾷ. οὕτω δὴ χαὶ τὸ χωριστὸν T, iip xai τὸ π 

χωριστὸν πῇ δὲ ἀχώριστον ἢ πάντῃ ἀχώριστον, χαὶ τὸ ὡς SE y po- 

usyoy ἀχώριστον ὃν ἢ ὡς τοῦ ὀργάνου χαραχτηριστιχὸν οὐ διαιρετιχαὶ 
ἀλλὰ συστατιχαί εἰσι τῶν ψυχῶν διαφοραί" τῆς γὰρ ἀσωμάτου ἁπλῶς οὐ- 
σίας διαιρετιχαί. 6 δὴ χοινὸς ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγος πᾶσι μὲν ἐφαρμύσει, 

ΝΆ ^ ̂N »^ Ἁ L4 z » JJ e - 

ὁξ οὔοξνος εσται οὐτξ "(Gp οτουοὺν Pa x40  Ocoy οὐ πάντῃ pere ἴδιο 
τῶν εἰδῶν ὡς εἴδους (οὐ γὰρ ἂν χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐφήρμοζεν) οὔτε ἑνὸς τοῦ 

πάντων χοινοῦ. ἐπεὶ μηδὲ ἔστι τὸ χοινὸν μία φύσις διὰ τὸ μὴ συνώνυμον 

τῆς χατηγορίας. 

Ρ.414025 Διὸ γελοῖον ζητεῖν τὸν χοινὸν λόγον xal ἐπὶ τούτων 

0 
^ SLEEP TUE, " $^ χ Y - Y y^ , »2X 

χαὶι £g E£tEpOV, ὃς οὔοενος εσται τῶν οντῶν tOtoc λογος, Doc 

χατὰ τὸ οἰχεῖον xal ἄτομον εἶδος, ἀφέντα τὸν τοιοῦτον. 

Οὐχ ἁπλῶς βούλεται γελοῖον εἶναι τὸ ζητεῖν τὸν χοινὸν λόγον, ἀλλὰ 

scripsi: οὐδὲ --- οὐδὲ Aa 91 ἐστι a 38 ἀφέντας a 
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τὸ ζητεῖν τὸ χοινὸν ἀφέντα τὸ χατὰ τὸ οἰχεῖον xal ἄτομον εἶδος. ἐπὶ μὲν 29. 

γὰρ τῶν συνωνύμων χατηγοριῶν xoi χαϑ᾽ αὑτὸν ὃ χοινὸς ζητητέος λόγος. 
ὅτι ἑνός τινος ἴδιος ἦν τοῦ χοινῇ χατηγορουμένου" ἐπὶ ὃὲ τούτων οὐδενός, 
ἐὰν μὴ πρὸς τῷ χοινῷ xal τὸ ἴδιον παραλαμβάνηται: οὔτε γὰρ τοῦ χοινοῦ, 
ὅτι μηδὲ ἔστιν ἕν, οὔτε τῶν ἀτόμων εἰδῶν τινος. 35 

^T) p.414»98 Παραπλησίως δ᾽ ἔχει τῷ ἐπὶ τῶν σχημάτων xai τὰ 
χατὰ ψυχήν. 

Ὁ )L" hd M - , ) CXV XY - , » M , M , 

Ev TOt ξεν τοις Qo ξενος t0 CUR ἐστι χαι δ τὰ χαι τριτὴν- 40 

M 5 xal τὸ ἐν τῷ πρώτῳ καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς ὑπάρχει, εἰ xai ἐ ἐπ} στε 

χαὶ ἑτέρως ἀεὶ χαὶ ἑτέρως. τὸ δὲ πρώτως μετασχὸν τοῦ χοινοῦ οὐχ ἔστι 

πάντως χαὶ αὐτὸ ἐν τοῖς ἐφεξ 

ἐν τοῖς συμβεβηχόσιν. ἐπὶ 
᾿ b 5 - 3530 - NV 2 ΄ ε / » Y 

χαὶ τὸ ϑρεπτικὸν ἐν τῷ E οὐδὲ ἐν τούτοις ὡσαύτως" οὔτε γὰρ 50 

ε - oum , T ^ , y 
ec eT" Ti (00v 00014. πρώτως 00600 ον οὐχ ξστιν 

ὃ ὲ τῶν σχημάτων τὸ τρίγωνον ἐν τῷ τετραγώνῳ, 

Ti 

ἐν τῷ του τὸ τρίγωνον ἐνεργείᾳ. οἷον ἦν καϑ' αὑτό, οὔτε ἐν τῷ 
αἰ νη τις τὸ ϑρεπτιχὸν ὡς χαϑ᾽ dio πάντῃ μὲν γὰρ ἀχωρίστως ἐν τοῖς 

φυτοῖς, ἐν δὲ τοῖς ζῴοις ΟῚ ΟΣ τὸ Xogpen c ἐμφαῖνον xoi συμμέτρως 
πρὸς αἴσϑησιν ἔχον. ὅλη γὰρ OU ὅλης ἑαυτῆς ἢ τῶν ἄλλων ψυχὴ αἰσϑη- 
τιχῶν, ὥστε χαὶ τὸ ϑρεπτιχὸν αὐτῆς οἷον τῷ αἰσϑητιχῷ e C χαλῶς 

οδοῦναι λόγον, ἵνα Ξ οὖν συμπεραίνεται δεῖν τὸν ἴδιον χαῦ᾽ ἕχαστον εἶδο 
v3 μόνῳ τῷ χοινῷ ἐπαναπαυώμε ϑα. μέλλων δὲ ie a τὴν αἰτίαν ἐπαγειν. 90r 

ὥσπερ ἐν τοῖς προτέροις ὑπέσχετο, OU ἣν ἔνιαι μὲν τῶν ζωτικῶν δυνά- 

μεὼν χωρὶς ὑφίστανται τῶν λοιπῶν, αὗται ὃὲ οὐχ ἄνευ ἐχείνων, πρότερον 

τίνος ἑχάτεραι ἀποδίδωσι. χαὶ ἔστι σαφῆ τὰ λεγόμενα. ἐπεὶ OE λογισμοῦ 

ΠῚ xoi τὰ ἀίδια, δηλοῖ δὲ τὸν πραχτιχὸν νοῦν ὃ λογισμός, πράττειν δὲ χαὶ 

τὰ οὐράνιά φησιν αὐτὸς ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ, δῆλον OR ὡς οὔτε λογισμὸς ἐν 5 
σ 

χείνοις dem οὔτε χρείας Évexsv ἢ πρᾶξις, dans οὐχ ἐν πᾶσι τοῖς λογισμὸν 
04 ὧν ἔχουσι τὰ λοιπὰ ὑπάρχειν ἀποφαίνεται, ἀλλ᾽ ἐν μόνοις τοῖς φϑαρτοῖς. 

^ 

p.415a210 ᾿Αλλὰ τοῖς μὲν οὐδὲ φαντασία. 

Φαντασίαν νῦν προσαγορεύων τὴν ὡρισμένην χαὶ μνήμης μετέχουσαν 

xal συνεϑίζεσϑαι δυναμένην. 

p.415a11 Περὶ δὲ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἕτερος λόγος. 10 

Οὐ περὶ τοῦ ἐν ἀφϑάρτοις έγει UE QUTD ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν. 

χαὶ γὰρ περὶ τοῦ λογισμοῦ ἐπέστησεν, ὡς ὁ ἐν τοῖς φϑαρτοῖς οὐχ ἄνευ 

τῶν λοιπῶν, ὡς οὐδὲ περὶ λογισμοῦ τοῦ ἐν τοῖς ἀφϑάρτοις ταῦτα φιλο- 
- b] ^ M CAE 1 eom, Y. M » M 9 9 y Ἀ 

35 σοφῶν, ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐν ἡμῖν. εἴη γὰρ ἂν τις χαὶ ἐν ἐχείνοις λογισμὸς 

4 οὔτε Scripsi: οὐδὲ Αἃ 6 περὶ a  xepi τὴν ψυχὴν ἃ 14 οὔτε --- 15 χαϑ᾽ αὑτό. 

om. A 23 λεγόμενα] εἰρημένα a 26 ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ] de Caelo B 12, 292 a 20 sqq. 
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οὐχὶ ἀτελὴς οὐδὲ βουλευτιχὸς xad xd uu χαϑάπερ xai [[λάτων χρῆται 30 

ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ δημιουργοῦ. ἀλλὰ περὶ τοῦ ἐν uiv λέγει ϑεωρητιχοῦ, ὡς 15 

οὔτε ἐν τοῖς ἀφϑάρτοις ὄντος τούτου οὔτε ὁμοίως ἔχοντος τῷ πραχτιχῷ 
ἐν m υἷν 7T, τῷ παϑητιχῷ τς ὦν ὃ μὲν παϑητικὸς συμπλέχεται ταῖς λοι- 

5 παῖς ζωαῖς, ὃ δὲ πραχτιχὸς χρῆται" 6 γε μὴν ϑεωρητιχὸς οὐδέτερα. διὸ 

ὃ περὶ αὐτοῦ cuum ἕτερος 2 τοῦ περὶ τῶν iioi ἢ χαϑ’ ἡμᾶς xoi 
τοῦ περὶ τῶν ἐν ἡμῖν ἄλλων ζωτιχῶν δυνάμεων, ὡς ὄντος μὲν ἐν ἡυῖν, οὐ 90 

υὴν τῆς ἐντελεχείας αὐτῷ προσηχούσης. Moesnciscs δὲ τὸν dxpt- 

ose περὶ ψυχῆς εἶναι λόγον τὸν ἴδιον περὶ ἑχάστης ὅρον. ἐπειδὴ xoi 
10 τὸ χοινὸν ἰδιοτρόπως χαϑ᾿ ἑχάστην παραληφϑήσεται., τὸν τρόπον ἑξῆς τῆς 

περὶ ἑχάστην ϑεωρίας παραδίδωσιν. 

Ρ. 415414 ᾿Αναγχαῖον δὲ τὸν μέλλοντα περὶ τούτων σχέψιν ποι- 

sig dat. 

M Σχέψιν τὴν ἐπιστημονιχὴν χαλεῖ jo ὥσιν. αὕτη γὰρ τὸ εἶδος xal τὸ τί ἦν 96 
' ec N ΄ 15 εἶναι προηγουμένως νοοῦσα ἐντεῦϑεν χαὶ τὸ δριζόμενον xal τὰ xa αὑτὸ τούτῳ 

ὑπάρχοντα ἐπισχοπεῖ. σημαίνει δὲ τὸ Ὁ εἴδος τῷ τί ἐστι, τοῖς ἐχομένοις 

δὲ τὰ ὁριζόμενα, ὡς τοῖς ἄλλοις τὰ ὑπάρχοντα. ἀλλὰ πῶς τὸ τί ἣν εἶναι 
ἑχάστου εἰσόμεϑα;: ἀπὸ τῆς ἐνεργείας Lus xol πράξεως xal γὰρ ὅτι ζῷον 
5 - - v 3 m o b , M -Ὁ — M ἀπὸ τῶν ζωτιχῶν ἴσμεν ἐνεργειῶν xal ὅτι λογιχὸν ἀπὸ τῶν λογιχῶν, xal 80 

20 τί τὸ ζῷον xal τί τὸ λογικόν. εἶτα xol τὴν τ λῆς; προστίϑησι, δι᾿ ἣν ἀπὸ 
5 τῶν ἐνεργειῶν εἰς τὴν οὐσίαν ἀναπεμπόμεϑα. 

bj - ^ , p.415318 Πρότεραι γάρ εἰσι τῶν δυνάμεων at ἐνέργειαι xa Ex R τε 

», AL , 

πράξεις κατὰ λόγον. 

Ὥς πρὸς ἥμᾶς γὰρ πρότερα τὰ εἰδοποιούμενα τῶν εἰδῶν, χαὶ εἰς τὸ 37 

98 εἰδοποιούμενον ἀποβλέψαντας δεῖ τὸ τί ἦν εἶναι ἑχάστου ἑλεῖν. ἀλλὰ τὸ 
5^ *. ΓΕΒ x » e LLLA AN , , Ped 2 3 n ORTUS ὃτὲ uiv bids ὃτὲ δὲ οὐχί, δῆλον ὡς ἐνεργοῦν αὐτό τέ 

e^ * γεται τῷ γινώσχοντι. τ 

χαὶ DES oresoy τοῦ Vaud 
L 

- 

Ὶ ι 

or -« ον , c 
τερον ἐφ᾽ ἑχάστου τῶν γενητῶν, τῷ δὲ λόγῳ ὕστερον. 

30 λείου xal τὸ dx τ Ἰνωριζόμενόν τ 

- , 

xai οὔπω γνώριμον, xal τῷ εν m P 40 
2 

5 ^N P MT ^ , NN ^ - 2 7 U M i es εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν ἣ τοῦ τί ἐστιν εἴδησις ἡμῖν ἘΠ παι πα! τὸς 
ἐνεργείας ἀπὸ τῶν TAE ἃ ἣ ἐνέργεια γινώσχομεν (ἣ μὲν ϑρεπτιχὴ ἀπὸ τῆς 

5 M τροφῆς ὡς ταύτης ἀλλοιωτιχή, dj δὲ γεννητιχὴ xal T γνωστιχὴ ὡς χατὰ τὸ 

εἶδος ἐνεργοῦσαι f, μὲν τοῦ γεννωμένου πο $j δὲ τοῦ γνωστοῦ χρι- 
ft 

35 τιχῶς), ἀναγχαῖον περὶ ἐχείνων προδιαλαβεῖν, ἃ χαὶ ἀντικείμενα χατὰ τὴν 55 
ΟΞ λ ^N 5 (ts o. x ' AP (rne ug — PET d As o» AN Ü 254 

πρός τι δηλαδὴ ἀντίϑεσιν. οὕτω γὰρ ἀντίχειται τὸ τρέφον πρὸς τὴν ϑρέψιν 

1 Πλάτων] Tim. 8 p. 545 4. 5 πραχτιχὸς — παϑητιχὸς Α 11 ἕχαστον a 

15 προηγουμένως om. a 16 τῷ correxi: τὸ Aa 93 xarà τὸν λόγον a 

295 ἕχαστον A 28 τὸ piv ἃ 
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xal τὸ γνωστὸν πρὸς τὴν γνῶσιν. ὡς γὰρ ἐν Κατηγορίαις εἴρηται, ὡς μὲν 80ι 

αἰσϑητὸν ἅμα τῇ αἰσϑήσει τὸ χρῶμα, ὡς δὲ χρῶμα πρότερον φύσει. ἀλλὰ 
τοῦτο μὲν ἐπιστάσεως ἄξιον: xdv τοῖς πρός τι δὲ τὸ αἴτιον τοῦ αἰτιατοῦ 
πρότερον. ὡς xol τοῦτο ἐν ἐχείνοις εἴρηται. τὸ δὲ γνωστὸν ὡς ἐφετὸν 

Aj 2 ΄ v^ 18 σ c ΄ ΄ ^N OS SEN 2-5 
εφιεμξνοῦ xat ὡς opos δριζομένου προτεέερξεύξι. διὰ δὲ τὴν αὐτην αἰτιᾶν. [51] 

S ORC UN SN ER e bur NEN ᾿ WP LA Sz e E δι’ ἣν πρὸ τῆς δυνάμεως ἣ ἐνέργεια, xoi τὸ γνωστὸν πρὸ τῆς γνώσεως" 50 
ὡς γὰρ τῇ φύσει πρότερον. χάτωϑεν δὲ ἀρχομένοις ἢ φυτιχὴ πρώτη ἄνα- 

φαίνεται ψυχὴ xoi χοινοτάτη διὰ τὸ πᾶσι τοῖς ϑνητοῖς ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχειν, 

xoi xat" ἣν τὸ ζῆν ἅπασι τὸ ὡς πρότερον εἴρηται ἀντιδιαιρούμενον τῇ 

10 τῶν ζῴων ζωῇ: 

p.415325 Ἧς ἐστιν ἔργα γεννῆσαι xal τροφῇ χρήσασϑαι. φυσι- 
, ' “ ΡῚ M -— y e , N ^ 

χῴώτατον γὰρ τῶν ἐν τοῖς ζῶσιν ἔργων ] ὅσα τέλεια xal μὴ 30v 

πηρώματα ἣ τὴν γένεσιν αὐτόματον ἔχει, τὸ ποιῆσαι 

ἕτερον οἷον αὐτό, ζῷον μὲν ζῷον. 

15 Συμπεριλαβὼν τῇ τροφῇ καὶ τὴν αὔξησιν. συντελεῖ μὲν οὖν πρὸς τὸ 4 

εἶναι xai ἣ τροφή, ἀλλὰ SOURCE τῆς uve Conc ἔργον i ἢ γέννησις, ὅ 
δυνατόν. τοῖς ὕνη- 

e 
τουτέστι πρῶτον χαὶ ποτ ὡς πρὸς τὸ ἀεὶ εἶναι, ἣ ὃ 
τοῖς συντελοῦν, ὃ δὴ ϑεῖον χαλῶς ὕμνηται: τῷ γὰρ εἶναι xol μειζόνως 

τ ἀεὶ εἶναι semp τοῦ ϑείου τὰ ὄντα. διὸ τοῦ ϑείου πάντα es 
90 xol τῆς ἀιδιότητος ὡς οἷόν τε αὐτοῖς πάντα ὀρέγεται. ἀλλ᾽ ἔνια μὲν πη- 

ροῦσϑαι τῶν ὑπό τι εἶδος ἀτόμων 7| φύσει βεβλαμμένα ὡς τὰ στεῖρα ἢ 
Ὑ ec δὰ 5 y 5 , * ON [ed 3. M 5 , ἔξωϑεν ὡς τοὺς εὐνούχους οὐ Üaopactóv* τὸ OE ὅλα εἶναι εἴδη αὐτομάτην 

e" » ἔχοντα τὴν γένεσιν. οὐδενός ποτε ἀτόμου ἐν αὐτοῖς συντελοῦντος εἰς τὴν 10 

ἑτέρου γένεσιν, ἐπιστάσεως ἄξιον. εἴη γὰρ ἂν διὰ τὴν ἐσχάτην ἀποτελεύ- 

95 τησιν xol ὅλα εἴδη ζῴων προϊόντα οὕτως, ὡς πάντα ἄγονα τὰ χατ᾽ αὐτὰ 
/, » M τη 3 c 2 , [rd , M AJ ^ 

(Reus ἄτομα xml οἷον εἶναι ὡς ἐν ζῳοις ὅλα πηρώματα. xat τὰ φυτὰ 

δὲ ὀρέγεται τοῦ ϑείου κατ᾽ αὐτὴν τὴν ζωτιχῶς ἐγηγερμένην τοῦ αἰτίου 

ἀντίληψιν. οὐ γὰρ δεῖ πάντως γνωστιχὴν ἀχούειν τὴν ὄρεξιν, ἀλλὰ xod 
^ INA 0G 56 m ἘΠ γε LATA ΄ c» ^ λ (2 DÀ — Bet 15 χατὰ δύναμιν οὐσιώδη τοῦ χρείττονος χατοχήν, st γε xo T, ὕλη τοῦ ϑείου 15 

80 ἐφίεσϑαι εἴρηται. 

.ν o 
p.415»2 Τὸ δὲ οὗ ἕνεχα διττόν, τὸ μὲν οὗ, τὸ δὲ ᾧ. 

δ. τὸ ᾧ cs dde τὸ p c τὸ Ue τὸ δὲ ὡς τὸ εἰδο- 90 
iy e 

c 

xoi ἢ dac τὸ δὲ ὡς τὸ τς χαὶ τὸ pur ὧν τὸ μὲν ὡς ἢ 

35 ἀρετὴ xoi ἢ ὑγεία, τὸ δὲ ὡς ὃ σπουδαῖος καὶ ὃ ὑγιαίνων, χαὶ τὸ μὲν ὡς 

τὸ οὗ, οὗ ἣ τεῦξις, τὸ δὲ ὡς τὸ ᾧ, d γίνεται xol ἢ μέϑεξις. τὰ δὲ ἑξῆς 
FS APP , - ΄ δὴ € , ^N τὴ ^ 3 ἴδια xal οὐ τῇ συνεχείᾳ τὰ φϑαρτά, διὰ τὸ μὴ xax M0 [4 b) 4^ , 

δῆλα, ὡς xav εἰῦος αἱ 

ἀριϑμὸν τὰ αὐτὰ διαμένειν, μεμερίσϑαι 0E ἀπ᾽ ἀλλήλων. 

1 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 1 p. Th sq. 32 εἰδοποιούμενον ἃ 
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Ἔστι x p. 41551 $$ yvy 
" - x M Y. εἰ Y 5 Y 

Τετραχῶς υὲν τὰ aux παρα ὃ XO ῦ 

ψυχὴν αἰτιᾶται τῶν ζώντων. 

Ρ. 415012 Ὅτι μὲν οὖν ὡς οὐσία δῆλον. 

γὰρ τὸ εἶναι ἅπαντα συντελεῖ τὰ 
ὡς δεχτιχὸν χαὶ οὗ οὐχ ἄνευ 

10 

E toic δὲ ζῶσιν τὸ 

δὲ ζῆν αἴτιον ἣ ψυχή. ἔσται ἄρα 
ψυχή. ἀλλὰ xai £x τοῦ ἀποδοϑέντος αὐτῇ 

ivat τὸ εἶδός ἐστι. 

15 

t 
δὲ x«l ὡς τέλος τὴν ψυχὴν τῶν 
νοις τοῖς χατὰ λόγον xoi νοῦν bo 

E 

20 χαὶ ἐν τοῖς φύσει γινομένοις, ὡς ἐν τῷ 
- 
€. 

p.415»17 Τοιοῦτον δ᾽ ἐν τοῖς ζῴο 

Τοιοῦτον μὲν ἀντὶ τοῦ οὗ ἕνεχα χαὶ τέλος. ὅπερ ἔδειξε ὃ 
τῶν ζῴων χαὶ τὰ τῶν φυτῶν σώματα 
ὄργανα τοῦ χρωμένου εἰσὶν ἕνεχα. ἵνα 

τοῖς φύσει συνεστῶσι 
χατὰ φύσιν φαυέν. 

80 ζῶσι τὸ τέλος. 

Ρ. 415020 Διχῶς δὲ τὸ οὗ 

Πάλιν 
M » 

το αρισ τὴν 

σ 
τούτων ἵνα 

τῶν ἀποτελεσμάτων τέλο 
ὑπέμνησεν. 

ν. e c gi 7e (n 

4 lemma usque ad οὐσία (019) profert A 16 post v 

τος σώμα 

τοῦ διὰ γεν 

. 415» 7. 19. 17. 90] 

3 ite 
τ attta 0 

διὰ γενέσεως 
,F [d -Ὁ 

φύσιν. ἁπλῶ 
πα e Ἁ 

«S χατᾶα 0) ec x g c E 
' y. 

τὸ Qtit0y 
, 

[- σεως, ἀλλὰ 

εἶναι ἄνευ 

ἜΝ N 

co pn 
c 

€ τὸ ob ἕνεχα. ἀλλὰ 

Φυσιχῆς ἀχροάσεως 

M b! 

Τῇ: 0 95 
/, 

σι φυσιχῶς 7| ψυχὴ 

ἂν εἴη ἐν τοῖς φυσιχῶς 

M MN ^ , xai γὰρ τοῦτο τέλο 

ὰρ addendum videtur xai 

Àuxbv χατὰ τὰ ἄλλα τρία τὴν 38 

49 

91τ 

1 
[3 

σύνϑετον om. ἃ 

om. 

91 

20 ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσιχῆς ἀκροάσεως] Phys. B 2 p. 1942 22 «ai 
25 ἐνεργεῖ a 217 τὸ ἀγαϑόν om. a 

99 τέλος om. ἃ 

24 ζῴων correxi: ζώντων Aa 

92 ὑπομιμνήσκει ἃ 

ἃ 

διττῶς ἃ 
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M c 

τὸ d, ἣ δὲ ψυχὴ ὡς τὸ οὗ, ἐπειδὴ οὐ τοῦ ζῆν μόνου, ἀλλὰ xoi τοῦ τε- Jl: 
, - c 30) -" -Ὁ € l , 

λείως ζῆν αἰτία τοῖς ζῶσιν ἢ joy. 

Ρ. 4180υ91 ᾿Αλλὰ μὴν xai ὅϑεν πρῶτον ἣ χατὰ τόπον χίνησις, ἣ ὅ 
! Ξ , ψυχή. 

b Ἔστι μὲν τὸ ποιητικὸν τὸ διὰ γενέσεως ὑποστατιχόν, ὡς τὸ ἄνευ γε- 16 

νγέσεως οὐ ποιητιχὸν ἀλλὰ τὸ τελικὸν ὃ ̓ Αριστοτέλης προσαγορεύει. ζητήσας 
δὲ ἐν τῷ Θ τῆς Φυσικῆς ἀχροάσεως, τί τὸ τὰ στοιχεῖα τὴν χατὰ φύσιν 

χινοῦν χίνησιν, τὸ ὑποστῆσαν εἶναι ἀποφαίνεται. ᾧ ἀχολουϑεῖ τὸ ἀνάπαλιν 

τὴν ψυχὴν χατὰ φύσιν χινοῦσαν τὰ ζῷα ἔνδοϑεν xal μόνῃ ὁρμῇ ὕποστα- 
10 τιχὴν αὐτῶν τυγχάνειν οὖσαν" οὐ γὰρ ἂν αὐτοφυῶς αὐτὰ χαὶ μόνῃ ἐχίνει 

δρμῇ μὴ χαὶ ὑποστατικὴ αὐτῶν ὑπάρχουσα. μὴ ἀιδίων ὃὲ τῶν ὃὕνητῶν 30 

ὄντων σωμάτων δῆλον ὡς διὰ γενέσεώς ἐστιν ὑποστατιχή. χαὶ ποιητιχὴν 
οὖν τῶν ζώντων αἰτίαν δείχνυσι τὴν ψυχὴν $x τοῦ χατὰ φύσιν αὐτὰ ὡς 

ζῶντα χινεῖν. πάντα μὲν ὡς αὐξόμενά τε xul μειούμενα χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 

15 τρεφόμενα, ἃ xoi χατὰ ποσὸν [xoi ποιὸν] χινεῖται, τὰ ὃὲ ζῷα πάντα (xal) 
χατὰ τὸ ποιόν (αἰσϑητιχὰ γὰρ ἅπαντα xal ἀλλοιοῦται ἐν τῷ αἰσϑάνεσϑαι), 

τὰ δὲ πλεῖστα χαὶ τὴν χατὰ τόπον ἔνδοϑεν χίνησιν. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ἥ τε 
ἔνδοϑεν τοπικὴ κίνησις χαὶ ἣ αἰσϑητικὴ ἀλλοίωσις ὑπὸ ψυχῆς ἐναργές: 30 

ἣ δὲ τροφὴ δόξειεν ἂν οὐχ ὑπὸ ψυχῆς, διὰ τὸ δοχεῖν καὶ ἄψυχα ἔνια τρέ- 
20 φεσϑαι, ἐπειδὴ xol αὔξεσϑαι καὶ μειοῦσϑαι, χαὶ διὰ τὸ ἐνίους τοῖς στοι- 

χείοις τὴν τῆς τροφῆς ἀποδιδόναι αἰτίαν. ἃ συναίτια μὲν ϑετέον, οὐ μὴν 

χινητικά, ἀλλὰ τὴν ψυχήν. ὡς γὰρ χαὶ ἤδη εἴρηται, οὐδὲν τρέφεται ὃ μὴ 
χοινωνεῖ ζωῆς, ἐπειδὴ μὴ κατὰ πᾶν τοῖς ἀψύχοις γίνεται ἢ πρόσϑεσις. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν τοῖς ζῶσι διὰ τὴν τῶν στοιχείων φορὰν ἢ αὔξησις, ὡς ἐν 
95 τοῖς φυτοῖς δοχεῖ λέγειν Ἐμπεδοχλῆς διὰ μὲν τὴν γῆν χάτω χινουμένην 80 

τὴν ῥίζωσιν, διὰ ὃὲ τὸ πῦρ τὴν ἐπὶ τὸ ἄνω αὔξησιν. πρῶτον μὲν γὰρ οὐ 

τὸ αὐτὸ ἔν τε τῷ παντὶ xal τοῖς ζῶσι τὸ ἄνω xol τὸ χάτω. si γοῦν ἐν 

τοῖς φυτοῖς τὸ ἄνω αἱ ῥίζαι, εἴ γε τῇ χεφαλῇ ἀναλογοῦσιν τῶν ζῴων χαὶ 

τοῖς ἡγεμονιχοῖς μορίοις, ἐχρῆν ἐπὶ τὸ κάτω ὡς ἐν τοῖς φυτοῖς τὴν γῆν 

80 ἰέναι, τὸ δὲ πῦρ ἐπὶ τὸ στέλεχος χαὶ γὰρ ἐν τοῖς ζῴοις ἐπὶ τὰ ὀστέα τὸ 

τξῶδες, ἐπὶ δὲ χαρδίαν xol ἧπαρ τὸ ϑερμόν. ἔπειτα δὲ πῶς οὐ διασπᾶται 
A » 

^ ἀλλήλων τὸ piv ἄνω φερόμενον, τὸ δὲ χάτω; διὰ τί γὰρ οὐχὶ xoi 8ῦ ἀπ ἱ 

ἀπολείψει τὸ φυτόν, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω, ἢ δὲ γῇ ὑπὸ τὰς ῥίζας; ἢ τί τὸ 
΄ » aes e , c -^ , AN € 2 £L 5 σι; ifa 9 

συνάγον ἄμφω εἰς ἕχαστον μόριον; ἢ τί τὸ δρίζον μέχρις ὅτου αὔξεσϑαι 

85 δεῖ; εἰ δὲ ἔσται, τοῦτό ἐστιν ἣ ψυχή. ἅπαν μὲν γὰρ εἶδος συνεχτιχκὸν ὡς 
τὸ xol? ὅ, ἢ δὲ ψυχὴ οὐχ ὡς εἶδος μόνον τῶν ζώντων αἴτιον, ἀλλὰ xal 

ὡς ποιητικόν. 

6 τὸ om. ἃ ὃ om. ἃ V ἐν τῷ θ τῆς Φυσικῆς ἀχροάσεως] Phys. θ 4 13 ζώντων] 

ὄντων ἃ 15 χαὶ post ἃ fort. delendum χαὶ ποιὸν uncis inclusi xai post 

πάντα addidi 16 αἰσϑητικὰ correxi: αἰσϑητὰ xoà Aa 92 μὲν om a 95 δεῖ 
INTE 

scripsi: δοχεῖ Aa S 
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p.41639 Δοχεῖ ὃδέ τισιν $. xo 

τροφῆς xai τῆς αὐξήσεως c 

Ὁ μὲν Ἐμπεδοχλῆς. εἰ xol μὴ σαφῶς, ἀλλὰ δῆλός ἐστιν ὡς συναίτια 
ροφῆς αἰτιώμενος: τὰ γὰρ σώματα ἠτιᾶτο. ἔνιοι s οὐ 

D 

* Si e 15 

τὸ πῦρ ἀλλὰ τὴν τοῦ πυρὸς φύσιν, τουτέστι τὸ ὁρίζον αὐτὸ εἶδος 
5 M - M , ó συναίτιον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς xal χυρίως αἰτιῶνται τῆς dlc meurt o e cl 

un Kf 

μόνον αὐτὸ τρέφεσϑαι τῶν στοιχείων. ὡς γὰρ τῆς ἄνω φορᾶς xb πύρειον 
αἰτιώμεϑα εἶδος, οὕτω xol τροφῆς, εἰ χαϑ᾽ αὗτ 

τ o c zl c 
TO 

eo DAY mh c1 o c a S x εὶ o (Q0 [Ὁ (ἢ [9] c 8 S. 2, » o C^ e (η΄ 

bl z 

TO 
[0] -G a 2 e c Q^ 

1 SUR 

uw 
eq εὶ - 7€ - o2 ω“ € Q»» σὴ 

-Ξ 
Ὡ (η-ς - ru] E 

wu 

322 

P S 1 [U c S c o2 (η΄ S [ΟἹ ἴω. XN 8 2 [0] - o x (Qv x S εἰ [0] 
, 2 7 P d [4 - M , M 

πρότερον. ὅταν ρει ίονος ἐπιλαμβάνηται ὕλης" οὔτε ἁπλῶς xai χυρίως ἐστὶν 

αἴτιον, ἀλλὰ συναίτιον μᾶλλον τῆς τροφῆς" nus t γὰρ αὐτῷ ἣ dox ὡς 
E] -" 

αὐτὴ χινοῦσα. ἅμα γὰρ ὅτι τε xa αὑτὸ οὐ τρέφεται τὸ πῦρ, xal ὅτι τῶν 
2 M ^ e ^- -" ΄ M ΄ 

ἐμψύχων τοῦτο ἴδιον, ὡς χαλῶς αἰτιᾶσϑαι ἡμᾶς τὴν ψυχήν. δείχνυσιν ἐχ 
E 

τοῦ τὸ μὲν πῦρ ἀορίστως τῷ χαίειν πλεονάζειν. 

M 

p.416316 Τῶν δὲ φύσει συνισταμένων πέρας ἐστὶ xal λόγος. | 

5 ij , 3 Ὰ M ΄ M - M c 

Οὐ γὰρ τῶν ἐμψύχων μόνον ἀλλὰ xal πάντων τῶν φυσιχῶν τὸ εἶδος 
Jj 

à τῶν τε ἄλλων τῶν χατὰ φύσιν αὐτοῖς ὑπαρχόντων χαὶ τοῦ τ αἰτια- 
o [47 

΄ Y B τ ἈΡΌΕΝ Ὁ A es 3 /7xF res s Y 
τέον. xal τὴν λογιχὴν παρὰ τὸ εἶδος ἀνέλιξιν εἰς μερισμὸν ἀπὸ τοῦ ἀμε- 

ρίστου προϊοῦσαν. διὰ γὰρ τῶν μεταξὺ ἣ πρόοδος. πέρας μὲν οὖν τὸ 
MEE ica dpnc $3 55-nerubi A εἶδος ὡς ἀμέριστος ὅρος. T, δὲ μεταξὺ συναγωγ 

, ἐπὶ δὲ αὐξήσεως οὐ πῦρ Gus eae φυσιχόν, ἀλλὰ xoi 
939 
c δ x Cp e e δ 

es S. 

XN 

^S 

4 a E 5 o - o 

iere 

o AL 

( 

ψυχικόν- λόγου γὰρ μᾶλλον ἢ ὕλης ἣ αὔξησις. ἔστι δὲ ὑ GUY UL o Y*p v f TS Ἢ ἡδύ χες ζοϊ ξὺ 

αἰτία τὸ πῦρ. ὡς δὲ λόγος T, ψυχή. χυριωτέρα δὲ ἥδε διὸ μᾶλλον. τὸ μὲν 
γὰρ χινεῖται. T, δὲ τὸ πρῶτον χινοῦν. 

Ὅτι οὐ τὰ σώματα οὐδὲ τὰ φυσιχὰ τῶν σωμάτων εἴδη ϑρεπτιχά, ἀλλά 
z ZcA vehe "m fyc ac * Ys ^r TM^ ἅτη PL EE: ὡς εἰ xai 2 αὐτὴ xai γεννητιχή, 

ἐπειδὴ χαὶ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων 
΄ ε E] Δ - - Y 
Ll ἣ γέννησις, xal ἐπειδὴ τῇ τροφῇ τὸ 

c 3 ^ - y M 

σπέρμα ἕπεται, εἴτε περίττωμα ὃν τῆς τον τ μόριόν τι τοῦ σώματος. 
μα ἢ μυελὸν αὐτὸ εἰπόντες, εἴτε ἄλλο τῆς φύσεως ἔργον, αὐτὸ δὴ 

τοῦτο γέννημα ἀτελές. ἐπεὶ οὖν περὶ τῆς ὕρεπ RE δυνάμεως ὃ λόγος, 

περὶ τροφῆς πρῶτον ῥητέον. -αὕτη γὰρ ἀντὶ τοῦ τρέφοντος ἀχουομένη ἀντί- 

6 τεχμαιρόμενον A. 15 τοῦ τὸ] τοῦτο ἃ 10 συνεστώτων ἃ 18 αὐτὰ Α 

πῦρ μόνον] πᾶν A lacunam significavi φυσιχὸν] οἶμαι οὐδὲ σῶμα φυσιχὸν αἰτιατέον, 22 

ἀλλὰ λόγος ψυχικός. 
margo ἃ 29 αὐτῆς] τῆς αὐξήσεως supra scriptum A 21 διορίσαι ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. e 

41 

45 

91ν 

ἐς 

ἢ οὕτως᾽ οὐδὲ m εἶδος φυσιχὸν xal λόγον αἰτιατέον, ἀλλὰ λόγον Ψψυχικόν 
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10 

n2 σι 

90 

"c m 9 P4 ! - [4 ^ 4 3 σ € Ü , - 5 M ld / , , χειται τῇ ϑρέψει ὡς τὰ πρός τι. ἵνα ἣ ϑρέψις ἀντὶ τοῦ τρεφομένου ἀχούηται. 31v 
ἀφορίζεται δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων ψυχικῶν δυνάμεων τῷ ἔργῳ τούτῳ τῇ ϑρέψει 

χαὶ τῷ τρέφειν. 

o ci o2 Q^ e 
c τ “δ iJ TS) ,ὔ - 2 , p.416421  Aox ἵναι ἣ τροφὴ τὸ ἐναντίον τῷ ἐναντίῳ. 

ἧς τῆς τ τῆς πεπεμμένης xol τῆς ἀπέπτου, 33 | 

ντιχειμένης τῷ dee n med xai ἐναν- | 
L — T eg [21 g^ 

.Φ ὦ 

(Qv E: 
T for — 

? ὦ 
ce Q^ GG. Sev xai τῆς μὲν ὁμοίας τῆς 

τίαν χαλεῖ. οὐχ ὡς εἶδος εἴδει (οὐσίαι γὰρ ἄμφω xal τὸ τρέφον xal τὸ 8ὅ 
τρεφόμενον) ἀλλ᾽ ὡς τῷ ὑπ" τῆς στερήσεως τοῦ τρεφομένου παρυ- 

» 

φισταμένης" δυνάμει γάρ ἐστι τὸ τρεφόμενον, χαὶ ἔστιν ὡς στέρησις xol 
εἴδος τὰ ἐναντία. Ost μὲν οὖν xoi τὸ τρεφόμενον ἐκ τοῦ ἐναντίου μετα- 
βάλλειν, οὐ διὰ τοῦτο δὲ πᾶν τὸ ἐξ ἐναντίου μεταβάλλον τρέφεται. οὐ γὰρ 

AJ [4 5 “Ὁ ^ d P a - 5 , 2 e , F 

τροφὴ ἣ ix τοῦ μὴ λευχοῦ εἰς λευχὸν Y, ix νόσου εἰς ὑγείαν μεταβολή, 

ἀλλὰ δεῖ μὴ χατὰ μόνον ποιόν, xal χατὰ ποσὸν δὲ χαὶ οὐσιώδη γενέσϑαι 
μεταβολήν" τοῦτο γὰρ ἣ συναύξησις. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη τροφή, ἐὰν μὴ τὸ 40 
ἢ 

Y μὲν «pé e Dosdespox 12 τὸ ὃς τρεφόμενον εἰδικώτερον. χαὶ τοῦτο πι- 

στοῦται ἐχ τῶν ἀχύρως τῷ τρέφεσϑαι χρωμένων ἐπὶ τῶν στοιχείων. τὸ 
400» πῦρ τρέφεσϑαι λέγουσιν, ἀλλ᾽ οὐχὶ xoi τὸ ὕδωρ, χαίτοι ἐξ ἀλλήλων 

γινόμενα. ἀλλὰ τὸ εἰδιχώτερον, εἰ χυρίως μέλλοιμεν χρῆσϑαι τῷ τρέφεσθϑαι. 

ἐπὶ τῶν ὅλῳ γένει ὑπερεχόντων ἀχούειν, ἣ τὸ ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου διε- 
γήνοχε. τὸ μὲν γὰρ ἔμψυχον εἶναι δεῖ τὸ τρεφόμενον, τὸ δὲ τρέφον οὐ- 

χέτι. ἔσται οὖν ἣ τροφὴ κατὰ τὴν ἐξ ἐναντίου μεταβολήν, οὐ χατὰ ποιὸν 45 
υόνον ἀλλὰ xol χατὰ ποσὸν καὶ χατ᾽ οὐσίαν εἰς ἔμψυχον εἶδος, δρῶντος 
υὲν τοῦ τρεφομένου χατὰ τὴν ζωήν, πάσχοντος δὲ xoi ἐξομοιουμένου τοῦ 

΄ bd e A ^r AUN » x »y Ἃ N l4 2 7 

τρέφοντος τῷ τρεφομένῳ. Oct γὰρ ἄπεπτον μὲν ἔτι ὃν τὸ τρέφον ἐναντίως 
»y ἣ Χ , σ N A M ^ MAE [οἱ bi EM pos uo ses το ἵνα xal πάσχειν xal ient δύνηται (ὑπὸ 
7 τοῦ ἐναντίου ἣ "1 προ λες po ἐπειδὴ ὀστοῦν ὀστέῳ 
χαὶ σὰρξ σαρχὶ xal ἁπλῶς εἰπεῖν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἐν τῇ τροφῇ προσ- 

, ES ^ * Ὰ δὴ Qm δὴ ἘΝ , - 5 M , Mx 2: 5 "κα , z 

τίϑεται: ἀλλὰ xol δρᾶν τὸ τρεφόμενον εἰς τὸ τρέφον, τὸ ἐν αὐτῷ δυνάμει 50 
κω Y -2 bi d fe , 2 M * ^ - M αὖ τελειοῦν χαὶ εἰς ζωτιχὸν μεταβάλλον ὑποχείμενον. ἐπεὶ δὲ δοχεῖ χαὶ τὸ 

vüy τρεφόμενον ἐχ τοῦ μὴ τρέφεσϑαι μεταβάλλειν εἰς τὸ τρέφεσϑαι, οὐχ 
ὑπὸ τρέφοντος γίνεσϑαι λέγει τὴν μεταβολὴν οὐδὲ ὅλως χατὰ πεῖσιν, ἀλλὰ 
xwv ἐνέργειαν xoi ἔνδοϑεν, τῆς ϑρεπτιχῆς ζωῆς ἐξ ἀργίας εἰς ἐνέργειαν 
μεϑισταμένης. 

- 

p.416»10 Ὥστε xal f; τροφὴ πρὸς ἔμψυχόν ἐστι xal οὐ χατὰ 
συμβεβηχός. 

Ὰ Ἢ μὲν τροφὴ ἀντὶ τοῦ τρέφοντος εἴληπται. ἐπεὶ δὲ τὸ ρον xai 32r 

τὸ τρεφόμενον ὡς τὰ πρός τι ἀλλήλοις ἀντίκειται, τρέφεται δὲ τὸ ἔμψυχον 

ὸ ἃ 18 post τρέφεσϑαι videtur oct inserendum esse 26 ἐπειδὴ correxi: 

Aa 21 ante σαρκὶ add. xai a 28 opa a 
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Y ECYOASTE: e : 
ὡς Epoxy, τὸ ἐν δηλαδή, λέγοιτο ἂν τὸ τρέφον χαῦ᾽ αὑτὸ πρὸς τὸ 39r 

οὐσιῶδες τὸ δεξιόν, οὕτω xal τῷ ἐμψύχῳ τὸ S εσθαι διὸ χα 
- y, A L3 »v - 

usyoy ἐστιν ἡ ἔμψυχον. 

ἔμφυχον χαὶ οὐ χατὰ συμβε βηχὸς ὡς δοῦλος ἀνθρώπου. ὡς γὰρ τῷ ἥπατι 
^ , 

t 

2 3j b € 

p.416511 Ἔστι δ᾽ ἕτερον τροφῇ xal αὐξητιχῷ ε 

΄ ἈΠ ΧΕ ER M ῬΕῚ S ΄ Y lj ^ 
Πάντως μὲν τὸ τρέφον xoi xav! οὐσίαν μεταβάλλει χαὶ χατὰ ποσὸν 

προστίϑεται. χαὶ χατ᾽ οὐσίαν τὸς μεταβάλλει ὡς τὸ αὐτὸ χατ᾽ οὐσίαν τῷ 
L 

r 

ρεφομένῳ γενόμενον. ἀλλὰ ταύτῃ μὲν τρέφει, xax δὲ τὸ ποσὸν προστι- 

ἔμενον αὔξει. χαὶ γὰρ τρέφετ ἐν τὸ ἔμψυγον ὡς τὸ αὐτὸ xa οὐ ἔμε ξει. γὰρ τρέφεται μὲν τὸ ἔμψυχον ὡς τὸ αὐτὸ xav οὐσίαν eo .d 

^ M ΄ ^ c J - - Ἁ " 

διὰ τῆς προσϑήχης σωζόμενον, διὰ δὲ τὴν τοῦ ποσοῦ μετὰ τὴν ἀπορροὴν 
» , - y - - 

πρόσϑεσιν αὔξεται. ἐναργῶς μὲν ὅταν πλείων ἣ ἐπιρροὴ τῆς ἀπορροῆς Tj. - 

ἤδη δὲ xdv ἴση xdv ἐλάττων διὰ τὴν ὁποιανοῦν μετὰ τὴν ἀπορροὴν mpóc- 
ὕεσιν χατὰ μέγεϑος. 

p.415»15 Καὶ γενέσεω T e q^ 7 o ec - ed e *X o * 

Ὅτι χαὶ χατ᾽ οὐσιώδη μετὰ 
"E 
o LI ^ x [s ΟῚ 

c1 
TO 
o Θ aa ἐντεῦϑεν σαφές" γίνεται 

Fasz fur MR ι £i 213? 7 o 
γάρ, εἰ xai μὴ τὸ τρεφόμενον (ἦν γὰρ χαὶ πρότερον), ἀλλ᾽ ὅμοιον τῷ τρεφο- 

: x: MEAE δύνα T PEE RN OMNE μένῳ. ἢ τ οὖν ϑρεπτιχὴ τῆς ψυχῆς δύναμις σωστιχῶς ἐνεργεῖ. παρα- 
σχευάζει δὲ τ ἐνξ ΡΝ ἢ τροφή, οὐχ ὡς χινοῦσα τὴν ζωτιχὴν δύναμιν. 
ἀλλ᾽ ὡς ὕλη ἐπιτηδεία πρὸς τὴν ἐνέργειαν παραχειμένη χαϑάπερ τὰ ξύλα 

΄ 

τῷ τέχτονι" οὐ γὰρ ἄνευ μὲν τῆς τροφῆς, ἔνδοϑεν δὲ ig! ἑαυτῆς ἐνεργεῖ ἢ 
ψυχή. διὸ τὸ τρέφον ἐστὶν ἢ πρώτη ψυχή, πρώτη οὖσα διὰ τὸ τοῖς σώ- 
μασι προσεχές. τρέφουσα δὲ ὡς τῆς ὅλης ἄρχουσα ἔνδον ἐνεργείας, OU ἣν 

xai τὸ τρεφόμενον τῷ ἔχειν αὐτὴν τρέφεται xal ἣ τροφὴ μετ αβθλλεται χαὶ 
COH ERR xdi εἰδοποιεῖται pole τῷ τρεφομένῳ, f, Es χαὶ σώζουσα 
τὸ ὑποχείμενον xoi αὔξουσα xai τοῦ ὁμοίου οὖσα γεννητιχή" τῷ γὰρ δύ- 

γαμιν ἀτελεῖ διδόναι τῷ σπέρματι πρὸς τὴν τοῦ αὐτοῦ εἴδους ὑποδοχήν᾽ 

χαὶ τοῦτο τῆς τοιαύτης ψυχῆς τὸ ἄριστον ἔργον ὡς χαὶ τῆς ἐνδεχομένης 
x 2v f 

αιτιον αιοιητητης. 

p.416»25 Ἔστι δὲ ᾧ τρέφεται διττόν. 

ΝΣ E BuU d nive ONU EUN EY AAT ABE NA τὰς τι μὲν Ἢ τροφὴ ἔστιν «o τρέφεται σαφῶς προξίρηται. ἔπει OE πετ- 

τεσϑαι δεῖ τὴν oh n θερμῷ, οὐχ ἐδ} ὄντι id τρέφοντι προηγου- 
μένως E τροείρηται γὰρ ὡς ἣ ψυχὴ 

τριῶν οὖν χατηριϑμημένων, τοῦ τρέφοντος. τοῦ ᾧ τρέφεται χαὶ τοῦ ἘΠῚ 

M οὐχὶ οὖν ϑάτερον τὸ ᾧ τρέ ἔφεται ἀχουστέον τὴν ψυχήν" xol γὰρ x 

ς 

^ bd M Ld , 

μένου, xoi διττοῦ λεγομένου τοῦ ᾧ τρέφεται, τὸ ϑερμὸν ὁ ἐν τούτῳ τετάξετα 
5 M αἱ 

ΠΝ, ΄ “ὦ ἘΠ e 1 

παραδείγματα T, χεὶρ xai τὸ πηδάλιον μέσα τῆς ψυχῆς ὡς χινούσης xai 
! 

14 δὲ om. ἃ 36 τὸ om. a 

160 

19 

20 

25 
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ὡς χινουμένου τοῦ πλοίου. ἀλλ᾽ εἰ μέσα τὰ οἷς τρέφεται, ἥ τε τροφὴ καὶ 32r 
b Ld 4 mM -Ὁ - 

τὸ ϑερμόν, πῶς οὐχ ἄμφω χινούμενα ὑπὸ τῆς ϑρεπτιχῆς ζωῆς; καὶ γὰρ 
χαὶ ἢ χεὶρ χαὶ τὸ πηδάλιον ὑπὸ τῆς τοῦ χυβερνήτου ψυχῆς. διὰ τί οὖν τὸ 
υὲν λέγει χινεῖν, τὸ δὲ χινεῖν xol χινεῖσϑαι; 7| ἄμφω μὲν ὑπὸ τῆς ϑρεπτι- 
XTc χινεῖται ζωῆς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν αὐτοῖς τοῖς οἷς τρέφεται τὸ μὲν ἔσται χινη- 40 
2r: e N S N15 - - , το - ΄ - ^ τιχόν, ὡς τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν τῷ ζῶντι, ϑατέρου οἷον τοῦ σιτίου, τοῦτο δὲ 

χινούμενον μὲν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ, χινοῦν δὲ τὸ τρεφόμενον ὡς προσεχῶς 

αὖξον χαὶ σῶζον. 

[1] 

p.416»30 Τύπῳ μὲν οὖν ἣ τροφὴ τί ἐστιν εἴρηται. 

10 Ὅτι ἐναντία πως τῷ τρεφομένῳ οὖσα ἔτι ἄπεπτος, πεφϑεῖσα δὲ ὁμοία, 
REN UICE 9: Ὁ ε Y , I2 ΄ 7 με ΄ M ye. χαὶ ὅτι ἀντίχειται ὡς τὸ πρός τι τῷ Bjjóyo, ἡ σώζεταί τε xal αὔξεται 45 
τὸ τρεφόμενον ἔμψυχον ὄν, χαὶ ἧ χρῆται εἰς τὸ ὅμοιον γεννῆσαι, ὑπὸ μὲν 
τῆς ψυχῆς προηγουμένης χινουμένῃ ὑπὸ δὲ τοῦ ϑερμοῦ πεσσομένῃ. 

Δ᾽ p.416»30 Διασαφητέον δ᾽ ἐστὶν ὕστερον περὶ αὐτῆς ἐν τοῖς οἱ- 
15 χείοις λόγοις. 

Τουτέστιν ἐν τῇ Περὶ ζῴων γενέσεως, εἰρηχὼς ἤδη χαὶ ἐν τοῖς [Περὶ 
γενέσεως χαὶ φϑορᾶς. 

p.416»32 Διωρισμένων δὲ τούτων λέγωμεν χοινῇ περὶ πάσης 

αἰσὃ σεως. 

20 Μετὰ τὴν περὶ τῆς φυτιχῆς ϑεωρίαν Ψυχῆς ἐπὶ τὴν προσεχῶς αὐτῆς 50 
ἐπαναβεβηχυῖαν τὴν αἰσϑητιχὴν χωρεῖ χαὶ χρήσεται μὲν τῷ προτέρῳ τρόπῳ 
τῆς διδασχαλίας, ἀρχόμενος, ὡς προεῖπον. ἐχ τῶν ἀντιχειμένων χαὶ διὰ μέσων 

τῶν ἐνεργειῶν ὡς τὴν οὐσίαν αὐτῆς παραπεμπόμενος. τέως δὲ τὰ πρὸς 
τὴν προχειμένην αὐτῷ ϑεωρίαν χρήσιμα προλαμβάνει. ἐπεὶ γὰρ ἐν τῷ 

πάσχειν ἢ αἴσϑησις, ὡς φϑάνει εἰρηκώς, ὅτε τὴν ψυχὴν χατὰ ποιότητα χι- 

γοῦσαν ἔφασχε τὸ σῶμα ὡς τῶν αἰσϑήσεων ἀλλοιώσεων οὐσῶν, προδιο- 32v 
τῷ σι 

ρίζεται ὡς τὸ πάσχον ὑπό τοῦ δυνάμει μὲν ὅμοιον εἶναι βούλεται τῷ ποι- 

oüytt, οὐχὶ δὲ ἐνεργείᾳ ἐν τῷ πάσχειν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πεπονϑέναι. χαὶ ἐν- 
τεῦϑεν ὅτι οὐχ ἄλλως οἵα τε ἐνεργεῖν, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν χινουμένη, 

30 συμπεραίνεται. εἰ γὰρ παϑεῖν δεῖ τὸ αἰσϑανόμενον, οὐδὲν Oi πάσχον ἐστὶν 
ὑπὸ τοῦ ὁμοίου οὐδὲ ἔτι μᾶλλον ὕὅφ᾽ ἑαυτοῦ, οὐδ᾽ ἄν T, αἴσϑησις xa 
ἑαυτὴν ἄνευ τοῦ ποιοῦντος ἐνεργοίη, ὡς πρὶν ἐχεῖνο ποιεῖν δυνάμει εἶναι ὅ 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ τὸ αἰσϑητικόν. γίνεσϑαι δὲ ἐνεργείᾳ παρόντος τοῦ ποιοῦντος" 

διττοῦ OE ὄντος τοῦ ποιητιχοῦ, τοῦ μὲν δυνάμει τοῦ δὲ ἐνεργείᾳ. ὡσαύτως 

35 ἔχειν xol τὴν αἴσϑησιν xal τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ποτὲ μὲν δυνάμει ποτὲ δὲ 

9 τί] τίς Aa τίς ἐστιν ἡ τροφὴ ἃ 16 ἐν τῇ llept ζῴων γενέσεως] de An. gener. 

B 1 sqq. χαὶ ἐν τοῖς Περὶ γενέσεως xai φϑορᾶς] de Gen. et Corr. A 5 20 post 

περὶ add. ψυχῆς A! 25 φϑάνει εἰρηχώς] cf. p. 415524 

^N 
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Ἁ 

4 

ιερμιηνευτέον. 

΄ p.416»32 Λέγωμεν, φησί, xoti περὶ πάσης αἰσϑήσεως. 

Ἐρεῖ μὲν γὰρ ἰδίᾳ xai περὶ ἑἐχάστης, πρότερον ὃ 
͵ 

[0d ἁπλῶς περὶ αἰσϑή- 
σεως "ΠΣ χοινὴν πασῶν ποιεῖται τὴν ϑεωρίαν. 

p.416»33 Ἡ δὲ αἴσϑησις ἐν τῷ χινεῖσϑαί τι xal πάσχειν συμβαίνει 

Οὐχ αὐτὴν τὴν αἰσϑητιχὴν ζωήν (ἐνεργείᾳ γάρ ἐστι χριτιχή) ἀλλ᾽ ἐν 
τῷ χινεῖσϑαι τὸ αἰσϑητήριον, διὸ xoi οὕτως ἔφη ἐν τῷ χινεῖσϑαί τι τὸ 

, 

ὄργανον δηλαδή. χαὶ ἐπεὶ ποιὰ πάντα τὰ ἴδια αἰσθητά, ὃ ὕφ᾽ ὧν προηγου- 
μένως χινεῖται τὸ αἰσϑητήριον, εἰχότως χαὶ πάσχειν xal ἀλλοιοῦσϑαι MEAS 

πεῖσις γὰρ xai ἀλλοίωσις f; χατὰ ποιότητα χίνησις. 

p.416»34 Δοχεῖ γὰρ ἀλλοίωσίς τις ε 

P] " ^ 5 M v AN Τὸ 3ox ἐπεὶ οὐκ αὐτή ἐστιν ἀλλοίωσις ἣ αἴσϑησις. φαίνεται ὃἐ 
2 ^ 

τοῖς τὸ τοῦ SP URN πάϑος ἐπὶ τὴν συμπλεχομένην αὐτῷ xa 
DS -Ὁ ξ (τῇ rn] ̂  P] x 

μετάγουσιν ἐνέργειαν. 

p.416535 Φασὶ δέ τινες xal τὸ ὅμοιον ὑπὸ τοῦ ὁμοίου πάσχειν. 

om , “ὦ ' , A e - M — , Y 

Οὕτω xav τοῖς llepi γενέσεως xoi φϑορᾶς ἱστορῶν xal διαχρίνων τὸν 
λόγον οὐ περὶ τοῦ ϑρεπτιχῶς ἣ αἰσϑητιχῶς, ἀλλὰ χαϑόλου χαὶ ἁπλῶς περὶ 
τοῦ ποιεῖν τε χαὶ πάσχειν. διὸ xoi νῦν οὕτως εἶπεν εἰρῇσϑαι ἐν τοῖς χα- 

, - - Y » ᾿ ε - Y 
ϑόλου περὶ τοῦ ποιεῖν xai πάσχειν λόγοις. οὐ γὰρ ἁπλῶς τὸ 

γενέσεως σύγγραμμα χαϑόλου χαλεῖ, ἀλλὰ τοὺς ἐχεῖ ῥηϑέντας περὶ τοῦ 
ποιεῖν χαὶ πάσχειν λόγους. 

.Al1a2 Ἔχει δὲ ἀπορίαν, διὰ τί οὐ xai τῶν αἰσϑήσεων αὐτῶν Ρ , i 

γίνεται αἴσϑησις. 

) t 3 MAIS * an d ^ , αι μὲν ἀποδέδοται οἶμαι τὸ ἔχει δὲ ἀπορίαν. χοινῶς 
υὲν γάρ « ὑφ y piod: περὶ τοῦ ποιεῖν xal πάσχειν εἴρηται. τὴν δὲ 
δοχοῦσαν ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων συμβαίνειν ἘΠ ΡΥ διὰ τῶν αὐτῶν λυτέον 
λόγων. ἀλλὰ τίς ἢ ἀπορία, xai διὰ τί δοχεῖ εἶναι ἀπορία; T, ὅτι ζωτιχὴ 

χαὶ γνωστιχὴ οὖσα ἐνέργεια οὔτε ἑαυτῆς οὔτε τῶν ὀργάνων ἐστὶν ξαυτῆς. 
τ * - 31 7 27 4, P. J " T EN » τεῦς E M EL 

ἀφ᾽ ξαυτῆς ἐγειρομένη, χαὶ ἐὰν μὴ χινηϑῇ τὸ αἰσϑητήριον παϑὸν ὑπό 
- y ^ ^ * ς - 

τινος τῶν ἔξωϑεν πρότερον. ζωτιχὸν γὰρ τὸ ἔνδοϑεν xal ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 

3 φησί om. ἃ θ τε ἃ 11 x&v τοῖς Περὶ y. καὶ Q9.) de Gen. et Corr. A Τ 

23 ob post αὐτῶν ponit A 

q. οὗτος μὲν οὖν ὃ ὅλος τοῦ προχειμένου σχοπός, τὰ δὲ χατὰ μέρος 392v 
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cQ 

10 

15 

n2 Qx 

30 

M ' - x ,ὔ 3 ) 5 ον. ἢ, » *, , x 

νεργεῖν xal τὸ χινεῖν τὰ σώματα, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτὸ χινουμένων ἐχείνων πρὸς 32v 0). 

5, τὴν οἰχείαν δεῖσϑαι ΕΣ Ὁ διὰ τί γὰρ οὐ τῶν αἰσϑήσεων αὐτῶν γι- 

νεται αἴσϑησις; οὐχ ἀντὶ τῶν αἰσϑητηρίων εἰπὼν τῶν αἰσϑήσεων, ὡς ὃ 
᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται" οὔτε γὰρ ἀντὶ τοῦ ὀργάνου εὔλογον τὸ χρώμενον εἰπεῖν, 35 

xai ἐπάγει τοῦτο ζητῶν᾽ 

p. 41118 Καὶ διὰ τί ἄνευ τῶν ἔξω οὐ ποιοῦσιν αἴσϑησιν ἐνόντος 

πυρὸς xal γῆς xai τῶν ἄλλων στοιχείων. 

Ἴνεστι δὲ δηλαδὴ ἐν τοῖς ὀργάνοις τὰ στοιχεῖα, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τῷ 

Πλουτάρχῳ δοχεῖ πρὸς ἸἘπμπεδοχλέα ἀποτείνεται, ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν αὐταῖς 

τὰ στοιχεῖα τιϑέμενον. φϑάνει τε γὰρ τοῦτο ἐλέγξας, χαὶ νῦν πρὸς τῷ μὴ 

Bey xoi ἀπολογεῖται ὑπὲρ τῆς τος ἀπορίας. ἔστιν οὖν ἣ emp 
διὰ τί jgecuag οὖσα ἣ αἰσϑητιχὴ ζωὴ 2 ἑαυτῆς ἐστι npe gue 40 
ὅφ᾽ ἑαυτῆς εἰς ἑαυτὴν ἐγειρομένη, ἀλλὰ μόνων σωμάτων, χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνων 
χινουμένη. εἰ δὲ χαὶ τῶν αἰσϑητῶν σωμάτων ὄντων δεῖται, ἵνα διαναστῇ 

πρὸς τὴν αὐτῶν τῶν αἰσϑητῶν γνῶσιν, διὰ τί μὴ πρὸς παρόντα τὰ αἰσϑη- 
τήρια ἐγείρεται, αἰσϑητὰ ὄντα xal τάδε διὰ τὸ ἐκ τεττάρων εἶναι στοιχείων: 

διὰ τί γάρ φησι μὴ τῶν αἰσϑήσεων αὐτῶν γίνεται αἴσϑησις; meses 
ἔπειτα xol διὰ τί ἄνευ 45 

τί οὐχ ἐνεργοῦσιν αἰσϑητι- 

χῶς (τοῦτο γὰρ τὸ τὰς αἰσϑήσεις ποιεῖν αἴσϑησιν), χαίτοι παρόντων αἰσϑητῶν, 

τοῦτο ἀπορῶν, διὰ τί μὴ ἑαυτῶν εἰσιν ἀντιληπτικαί, 
τῶν ἔξω οὐ ποιοῦσιν αἴσϑησιν, τουτέστι διὰ 

χἂν τῶν ἔξω τι μὴ παρῇ, τῶν στοιχείων ἐνόντων ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις. 

p. 41115 Ὧν ἐστιν $j αἴσϑησις xa αὑτὰ 7, τὰ συμβεβηχότα τούτοις. 

Τῶν γὰρ στοιχείων ἐστὶν T, αἴσϑησις ἢ χατὰ τὰ καϑ' αὑτὰ αὐτοῖς 
ὑπάρχοντα ἢ χατὰ τὰ ἄλλως αὐτοῖς συμβεβηχότα. xoà γὰρ τῆς ἀντιτυπίας 50 
αἰσϑανόμεϑα τῆς γῆς xaU' αὑτὸ αὐτῇ συμβεβηχυίας. χαὶ τοῦ ὁδποιουοῦν 

αὐτῆς χρώματός τε χαὶ μεγέϑους. 

Ρ.411160 Δῆλον οὖν ὅτι τὸ αἰσϑητιχὸν οὐχ ἔστιν ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ 
δυνάμει μόνον. 

Aóst διὰ τούτων τὴν δοχοῦσαν ἀπορίαν. τὸ γὰρ ἀφ᾽ ξαυτῆς εἰς ξαυ- 88: 

τὴν ἐγείρεσϑαι τῆς τελείας ἐστὶ xal xax! ἐνέ τὸ ἑστώσης Cori. ὅση 
ip! ἑαυτῆς ἐγείρεται ἢ πρὸς τὰ ἔξω ἀποτείνεται, οὐχ αὐτάρχης ἀλλ᾽ e Q^ ce QU 

)900 xai δυνάμει m πως διὰ τοῦτο. ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειαν ὌΝ ᾿Ξ [ὩΣ] Q - pesa 4f (Q^ c1 (Q«. 
Ὁ 

^-^ , ) [4 ' , , 

νδεὴς ἢ τοῦ πρὸς ὃ T, τοῦ ὕφ᾽ οὗ. ἀλλ᾽ ἣ xaxà θάτερον μόνον 
ὯΝ efc, ἐγειρομένη μὲν ἐξ ἑαυτῆς, πρὸς δὲ τὰ ἔξω φερομένη, ἣ ὑπὸ 5 e Ὧν 

1 ἐνεργεῖν xoi τὸ κινεῖν correxi: ἐνεργοῦν καὶ τὸ χινοῦν Aa 6 αἴσϑησιν scripsi cf. 19 

et 

αἰσϑητῶν a 20 τὰ om. À 99 3] 7 A 

20: αἰσϑήσεις Aa 14 διαστῇ ἃ 15 αὐτῶν correxi: αὐτὴν Aa 20 τῶν 

᾿ 
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τῶν ἐχτὸς εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεφομένη, οὐ πάντῃ ἐστὶν ἀτελὴς οὐδὲ μόνον 33r 
^N € 

δυνάμει: ἣ δὲ xal ὑπό τινος τῶν ἔξω χινουμένη xol μόνων οὖσα τῶν 

ἐχτὸς ἀντιληπτιχὴ ὡς xax! ἄμφω ἐνδεὴς μόνον ἐστὶ δυνάμει. ἐσχάτη γὰρ 

οὖσα γνωστιχὴ ζωὴ f, αἰσϑητιχὴ χαὶ ἑτέρων ἐστὶν ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτῆς προη- 
΄ γουμένως DEED. χαὶ ts cet ἔξω wc n ὡς τὰ dyes Le ὡς 

περὶ τὸ DA ἐγγινομένῳ ὑπὸ τοῦ ἐχτὸς πάϑει SAMO xai 
περὶ αὐτὸ ἐγειρομένη ἔνδοϑεν, xol τελειομένη μὲν χατὰ τὴν ἔνδοϑεν τ 

λόγων προβολήν, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχτὸς λεγομένη τελειοῦσϑαι, ὡς περὶ τὸ ὑπ 

αὐτῶν ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ pisos πάϑος τελείως οἴχοϑεν ἐγειρομένη ὡς 

τὸν ἄρτον χινητιχόν φασιν τῆς ὀρέξεως, οὐ δρῶντα τι εἰς αὐτήν, ἀλλὰ περὶ 

αὐτὸν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐχείνης ἐγειρομένης xai ὡς τὸ σῶμα τῆς ψυχικῆς χα- 
χίας αἰτιᾶται Πλάτων, οὐ ποιοῦν εἰς αὐτήν τι, ἀλλ᾽ ἐχείνης διὰ τὴν ἄγαν 
περὶ τὸ σῶμα στροφὴν ὕφ᾽ ἑαυτῆς χαχυνομένης. ἔστι μὲν οὖν xol $ φαν- 

τασία μόνων τῶν ἐχτὸς ἀντιληπτιχὴ χαὶ ὑπὸ τῶν τοῦ αἰσϑητηρίου χινου- 

μένη παϑῶν τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ μετὰ τὴν πρώτην χίνησιν xoi ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
προβάλλει τοὺς τύπους χαὶ ἐνεργεῖ χαὶ μὴ παρόντων τῶν ἔξωϑεν. ἣ ὃ 

αἴσϑησις ἀεὶ Eu δεῖται. ἵνα ἐνεργήσχι. διὸ μόνον δυνάμει χαὶ οὐχὶ 
M, 

xal ἐνεργεί αἰσϑητιχόν. ὡς οὐδέποτε xa ξαυτὸ ἄνευ τῶν ἔξω παρόντων 1 i 

mr Q^ wv 

ἐνεργοῦν. διὰ τί οὖν μὴ ἔστι τῶν αἰσϑήσεων αἴσϑησις: ὅτι ἐνεργείας ἐστὶν 

αὐτοτελοῦς T, πρὸς ἑαυτὸ ἐπιστροφή, δυνάμει δὲ μόνον ἢ αἴσϑησις. διὰ τί 
ὃὲ μὴ τῶν ἐν τῷ Die ἀντιλαμβάνεται ὑπο ον ἐπειδὴ παϑεῖν τε 

3 δεῖ τὸ τίμιον ὑπὸ τοῦ ὌΠ ἵνα. χινηϑῇ εἰς τ γειαν ἣ atomos, 
πάσχει δὲ οὐδὲν Ór' ἑαυτοῦ, ὡς οὐδὲ τὸ χαυστὸν χαίεται ἄνευ τοῦ χαυ- 
στιχοῦ. ἀπήντησεν οὖν χαὶ πρὸς τὴν δευτέραν ἀπορίαν διὰ τῶνδε. ὅτι ὡς 

οὐδὲ τὸ χαυστὸν ἄνευ τοῦ χαυστιχοῦ Ἐπ τα. οὕτω cope οὐδὲ τὸ αἰσϑη- 
5 , Ἃ M nd 

c τς πάϑοι ἂν ὕφ᾽ ἑαυτοῦ. ἀλλ᾽ ἐνε 
σ 

εὶ Ξῷ 

--: 
[o H^ S2 o x -G (0 ToO e ci eo τ] ς 

TO 
(Q^ x e c Qe - a c τῷ 

͵ 

τηρίῳ πῶς οὐ χινεῖ τὴν αἴσϑησιν; ὅ 
M τὴν αἴσϑησιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ αἰσϑητήριον, abc e (^ o c 

M 

p. 41739 'Emeió$, δὲ τὸ αἰσϑάνεσθαι λέγομεν διχῶς. 

΄ 

Ὡς τὸ αἰσϑάνεσϑαί φησι διττόν, δυνάμει τε xal ἐνεργείᾳ, οὕτω διχῶ 
M 

ῃ 

MJ 

λέγεται xol f, αἴσϑησις. δηλοῖ δὲ αὐτῷ ἣ μὲν αἴσϑησις τὴν οὐσίαν in 
Ἂ ἈΝ 9 (qv € MJ , , A 5 -— [d , e , 

οιαύτης ψυχῆς, τὸ δὲ αἰσϑάνεσϑαι τὴν ἐνέργειαν. xai τος ὁποία ἢ οὐσία 
- 

τ 
ἐχ τῆς ἕνερ γείας τεχμαίρεται. ἔσται οὖν xai T, οὐσία T, δυνάμει ἢ ἐνεργ 
οὐ χατὰ τὸ πρότερον χαὶ ἀτελέστατον δυνάμει (ἐν στερήσει 188 à divo) 
ἀλλὰ χατὰ τὸ δεύτερον, οἷα τὰ χατὰ τὸν Sie ἥμονα μὲν οὐχ ἐνεργοῦντα 

» SN ^N 1 ' 

δέ" ἤδη Yàp τῷ cT χαραχτηρίζεται εἴδει. ἀτελὲς 

ὃυν 

[0] 

γάμει" ἐν γὰρ τῇ ἐνεργείᾳ ἣ τελειότης, xal τελεία οὐσία ἣ χατὰ φύσιν 

ἐνεργοῦσα, 7, δὲ μὴ ἐνεργοῦσα ποτὲ τῆς ἁπλῶς ἀπολείπεται τελειότητος. 

χαὶ τὸ τοιοῦτον ὃ 

10 

15 

20 

2 μόνον a 13 Πλάτων] Tim. 41 p. 86Esq. 26 χαυστὸν] χαυστιχὸν À χαίεται 

ἄνευ τοῦ χαυστιχοῦ ἃ 



190 SIMPLICI IN L. DE ANIMA II 5 [Arist. p. 411213. 14. 17] 

p.417313. Ὁμοίως δὲ xal τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 88: 

Ἐχ τῆς ἐνεργείας ἐπὶ τὴν οὐσίαν ἀναπεμφϑεὶς ὡς ἐξ αἰτιατοῦ εἰς τὸ 

αἴτιον, ἀξιοῖ xol ἐπιστημονιχώτερον ἐχ τοῦ αἰτίου δρᾶν τὸ αἰτιατὸν xai ix 
τῆς οὐσίας τὴν ἐνέργειαν. 

5 Ρ.417114 Πρῶτον μὲν ὡς τοῦ αὐτοῦ ὄντος τοῦ πάσχειν xal τοῦ 40 

χινεῖσϑαι xal τοῦ ἐνεργεῖν λέγομεν. 

5 * M , ὃ ́  ἣ Y » ld ^^ ^ , Εἰρηχὼς τὸ αἰσϑάνεσϑαι πρότερον μὲν ἐν τῷ χινεῖσϑαι xol πάσχειν 
συμβαίνειν, ὑποχατιὼν δὲ πρὸς τὸ δυνάμει ἀντιδιαιρούμενον ἤδη ἐνεργοῦν 
φάμενος xol ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς xav ἐνέργειαν αἰσϑήσεως τῷ τε χι- 

- - , C 5) ied ΄ - 

10 νεῖσϑαι xoi τῷ πάσχειν xal τῷ ἐνεργεῖν χρησάμενος, αὐτό τε τοῦτο ἐπι- 
σημαίνεται x«i ἀπολογεῖται ὑπὲρ τῆς ἐνεργείας, ὡς χαλῶς αὐτῇ τρόπον 45 

- ΄ Ὰ , -— € , , 

τινὰ χαὶ ἐπὶ τῆς χινήσεως χρώμενος, διὰ τὸ χαϑάπερ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει 
» , “Ὁ 5» , 

εἴρηται τὴν χίνησιν ἀτελῆ εἶναι ἐνέργειαν (ἢ γὰρ τελεία καὶ ἀμέριστος 
^ σ 5 ΄ 357 T τ - ΄ M - C [rd , ΄ 
δῆλον ὅτι οὐ χίνησις), οὐχέτι δὲ περὶ τοῦ πάσχειν xal χινεῖσϑαι ὅπῃ ἀλλήλων 

15 διαφέρετον διορισάμενος. εἰ μὲν οὖν ἰδίως ἐπὶ τῆς χατὰ τὴν παϑητιχὴν 
, , SY , ^w e € , Ὑ 5 M , 5 «NV H 

ποιότητα λέγοι τὸ πάσχειν, δῆλον ὡς ἣ χίνησις ἔσται ἐπὶ πλέον" εἰ δὲ χατὰ 
τὴν ἁπλῶς τροπὴν ὕφ᾽ ἑτέρου πάντως ἐγγινομένην. εἰς ταὐτὸν ἂν δόξειεν 50 
ἄγεσϑαι τὸ πάσχειν τῷ μεταβάλλειν" xol γὰρ ὕφ᾽ &rípoo xal ἐν τροπῇ 
ἅπασα μεταβολή. μἥποτε δὲ ἢ μὲν χατ᾽ οὐσίαν καὶ ποιὸν χαὶ ποσὸν ἐν 

20 τροπῇ πάντως, xol ὅση γε ποιητικὴ T, ἐκ τοῦ παρὰ φύσιν εἰς τὸ xarà 
, ^ 5 M 4 : A m ' c y e , ^ 

φύσιν ἣ ἀνάπαλιν γίνεται: ἐν τροπῇ γὰρ ἢ xa9^ ὅλον μεταβαλλομένου τινὸς 
CN Ἃ » » , e ON M δὰ 5 ' ΄ M 

διὰ τὸ ἄλλοτε ἄλλοις συντάττεσϑαι᾽ ὅση δὲ xal τὴν αὐτὴν φυλάττει πρὸς 

τὰ ἄλλα σύνταξιν, χαὶ ἐν τῷ χατὰ φύσιν μένει. οὐ πάσχοντος ἀλλ᾽ ἐνερ- 
Ἰοῦντος τὴν διάφορον τῶν τόπων μετάστασιν τοῦ | χινουμένου, ὡς ἐν τοῖς 98ν 

εἰς τὸ τέταρτον τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως ἡμῖν εἴρηται, οὐχ ἂν ἐν τῷ πάσχειν τῷ cQ 

εἴη, ὅτι μηδὲ ἐν τροπῇ. ἀλλὰ τοῖς ᾿Δριστοτέλους προσεχτέον. 

p.417a317 [Πάντα δὲ πάσχει καὶ χινεῖται ὑπὸ τοῦ ποιητιχοῦ xal 
ἐνεργείᾳ ὄντος. 

Τοῦτο δηλαδὴ ἐνεργείᾳ ὄντος, ὅπερ τὸ πάσχον τέως μὲν δυνάμει, 
30 ὕστερον δὲ γίνεται ἐνεργείᾳ, εἴ γε ἐν τῷ πεπονϑέναι ὁμοιοῦται τῷ ποιοῦντι. 5 

ἀλλ᾽ οὔτε ἣ τρῖψις ἔχει ϑερμότητα, χαίτοι ἐμποιοῦσα, οὔτε μάστιξ μώλωπας. | 
οὔτε γὰρ πάσχειν δεῖ τὸ ποιοῦν ὅπερ ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐνεργεῖν, xai ταύτῃ ἐστὶ 
τῇ ἐνεργείᾳ τὸ ποιοῦν οἷον τὸ ἐν τῷ πάσχοντι ἀποτελούμενον, οὐ παῦϑη- | 

- , 3265 -— ΟῚ 1 ΄ » , * ' Y Jj 
τιχῶς ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς. οὐ χατὰ [Deva ἄρα μόνον, ἀλλὰ xoi χατὰ 

35 ᾿Αριστοτέλην ἐν τῷ ποιητιχῷ αἰτίῳ τὰ εἴδη προείληπται τῶν ἀποτελουμένων, 

5 post μὲν add. οὖν ἃ 12 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] Phys. Γ᾽ 2 p. 201 081] 11 τροφὴν A 

18 τὸ πάσχειν τῷ μεταβάλλειν correxi: τῷ πάσχειν τὸ μεταβάλλειν Aa 31 οὔτε --- οὔτε 

Scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 
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οὐ παϑητιχῶς δηλαδὴ ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς xal οὐσιωδῶς, ἐν οἷς ἢ ἐνέργεια 88ν 
. » ΕΟ A: 5 ΄ 

ἢ αὐτὴ τῇ οὐσία. 

p.417418 Διὸ ἔστι μὲν ὡς ὑπὸ 

Τὸ γὰρ ἔτι πάσχον δυνάμει ἐστὶν ὅμοιον ἀλλ᾽ οὐχ ἐνεργείᾳ τῷ ποι- 
oüytt, τὸ δὲ πεπονϑὸς ἁπλῶς ὅμοιον. 

Ρ. 4114921 Διαιρετέον δὲ xal περὶ δυνάμεως xai ἐντελεχείας. 

Ἔξ àv xoi τὸ πάσχειν διαχριϑήσεται, ὅτι ἐν τροπῇ xal τῇ ἄλλοτε 
ἄλλῃ διαϑέσει, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῇ χατ᾽ ἐνέργειαν μεταβολῇ. 

Ρ. 411129 Νῦν γὰρ ἁπλῶς λέγομεν, ἃ λέγομεν περὶ αὐτῶν. 

᾿Αντὶ τοῦ ἀδιορίστως. ἐφ᾽ οἷς διὰ παραδείγματος τοῦ ἐπιστήμονος τὸ 5 
διττὸν παραδίδωσι τοῦ δυνάμει. τὸ μὲν πρὸς γένεσιν τὴν ἀτελῇ τ παρέχον 5 

πιτηδειότητα. τὸ δὲ πρὸς ἐνέργειαν χατὰ τὴν ἤδη μὲν παρεσχευασμένην 
AE εἰ ς τὸ ἐνε τ ἕξιν, οὐ μὴν ἐνεργοῦσαν χαὶ ταύτῃ ἀπολειπομένην τῆς τελειό- 

enc ἐν γὰρ τοῖς τρισὶ τὸ τέλειον, ἐν οὐσίᾳ, δυνάμει, ἐνεργείᾳ. ἅπας 

σϑαι διὰ μαϑήσεως, μὲν οὖν ἄνϑρωπος δυνάμει ἐπιστήμων ὡς πεφυχὼς γίνε 

χαὶ τῷ γένει τοῦτο τουτέστι τῇ ἀνθρωπίνῃ ὑπάρχει φύσει. χαὶ ὑλιχὸν τὸ 

τοιοῦτον δυνάμει ὡς τῷ γίνεσϑαι xal τῷ ἑτέρωϑεν δέχ 

διὸ πρόσχειται τὸ χαὶ ὕλη. ὃ δὲ ἤδη τὴν ἐπι p ἀπειληφὼς ἕξιν 
δον , 

μὴ ἐνεργῶν δὲ οὐδὲ τον τὸ αὐτό ἐστι δυνατός" οὐ 150 πρὸς γένεσιν. ἀλλὰ 

πρὸς odes οὐ χατὰ τὴν ὑλιχὴν δύναμιν, ἀλλὰ χατὰ Pm μέν, με- 

ριστῶν δὲ πραγμάτων. οὐ τῷ διεσπάσϑαι μόνον ἀπὸ τῆς οὐσίας τὴν ἐνέρ- 

γειαν, ἀλλὰ μειζόνως μεριζομένην xoi τῷ μὴ ἀεὶ ἐνεργεῖν 7, τῷ μὴ βού- 

λεσϑαι T, τῷ ὑπό τινος χωλύεσϑαι. ἅπερ ἄμφω χαὶ αὐτὸς ἐδήλωσε διὰ 
Εν M ^ N € m SUN , , ^ ' 

τοῦ ὅτι βουληϑεὶς δυνατὸς ϑεωρεῖν, ἐὰν μή τι χωλύῃ δῆλον γὰρ 

ὡς χαὶ βούλεται ἐνίοτε χαὶ βουληϑεὶς χωλύεται. ἀλλ᾽ εἰ χαὶ τῆς ἀμερίστου 
, e —- , , , Ἧ —M- ον a , V e 

0 τοιοῦτος ἀπολείπεται τελειότητος χαὶ τοὺ αξὶ εἰνᾶι ἕν τέλει. ποτε ομῶὼς 

(η΄ χατὰ τὰ αὐτῷ πρέποντα μέτρα γίνεται τέλειος, ὁπότε ἤδη ϑεωρεῖ. ot 
πρῶτοι δύο ἐπιστήμονες ἀτελεῖς πως χαὶ χατὰ δύναμιν ἀμφότεροι; ἀλλ᾽ ὃ 

μὲν τελειούμενος ἀλλοιώσει τῇ διὰ τῆς μαϑήσεως, γενέσει τινὶ οὔσῃ οὐ τῆς 

φυχῆς ἀλλοιουμέ vi (συνεχὴς γὰρ xoi πάντῃ m χίνησις T, ἀλλοίωσις, 

ἢ ὃὲ ψυχὴ x«i ὅρους ἀεὶ ἵσταται), ἀλλὰ ταύτης “μὲν ἀϑρόως, εἰ χαὶ ποτέ, 

χατὰ τὴν ἔνδοϑεν προβολὴν ἐν τῇ ἐπι poop γινομένης ἕξει, περὶ δὲ τὸ 

ζῷον ὁρωμένης τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἐν τῷ ἑβδόμῳ ταῦτα τῆς Φυσιχῆς 

εἴρηται ἀχροάσεως. τὸ δὲ xal πολλάχις ἐξ ἐναντίας μεταβαλὼν 

ἃ λέγομεν om. ἃ 21 τὴν ante εἰδητιχὴν add. ἃ 92 ἀεὶ om. a 94 ἐν 
£89opp τῆς €. ἀχρ.] Phys. H 8 

10 

15 
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“» ΄ y -^ ^N hi AJ , , AJ Ἃ ξξεως εἰρηχεν Ἢ διὰ τὸ χατὰ πλείους μεριχωτέρων λόγων προβολὰς xoi33v 
, , *€ , e AJ ,F , , e bi] , ^ πλεονάχις γενομένας ἀϑρόαν ὕστερον τὴν τελείαν ἐπιγίνεσϑαι ἕξιν, ἢ ἀντὶ 

τοῦ ἐνίοτε τοῦ πολλάχις λεγομένου, ὃ xal μᾶλλόν μοι ἀρέσχει. σαφῶς γὰρ 
ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς τὴν μὲν εἶναι λέγει χατὰ ἀπόφασιν ἄγνοιαν, τὴν δὲ 45 

5 ἐναντίαν, τὴν μὲν τοῦ ἀληϑοῦς μόνου ἐστερημένην, τὴν δὲ καὶ τὸ ἀντικεί- 
, ^ 7 * € » , , pevov προσιεμένην ψεῦδος. ἐνίοτε οὖν ἣ εἰς ἐπιστήμην μεταβολὴ £x ψευδο- 

ἐναντίας γίνεται ἕξεως. 
—— x: τὸ ᾿ --- —— 

p.417232 Ὁ δὲ ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν αἴσϑησιν 3| τὴν γραμματιχήν, 
μὴ ἐνεργεῖν δὲ εἰς τὸ ἐνεργεῖν ἄλλον τρόπον. 

10 Πρὸς μὲν γὰρ τὸ ἐπιστημονιχῶς ἐνεργῆσαι οὐδὲ ὅλως ἀλλοιωϑῆναί so 
τι δεῖ τὸ ὄργανον, ἐὰν μὴ ἐν μέϑαις ἣ νόσοις ἢ ὕπνοις ἢ πρὸς δὲ τὸ 
αἰσϑητικῶς παϑεῖν μέν τι δεῖ, οὐ μὴν οἷον τὸ ἐπὶ τῆς οὐσιώδους γενέσεως 
πάϑος, ἵνα γένηται αἰσϑητιχόν, κατὰ τὰς οὐσιώδεις μεταβαλλόμενον ἐμφάσεις, 
ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχυίας τινὰς xal ταύτας παϑητικὰς μεταβαλλόμενον ποιό- 

15 τητας" διὸ ἄλλον τρόπον. πρὶν δὲ αὐτὸ σαφηνίσαι τὸ πῶς ἄλλον τρόπον, 
ἐπειδὴ διττὸν ἔϑετο τὸ δυνατόν, τέως ὅτι xal τὸ πάσχειν | διττὸν ὅπομι- 84: 
μνήσχει" περὶ γὰρ ἀμφοῖν πρόχειται λέγειν. τὸ μὲν γὰρ φϑορά τις xoi 

20 μοιωϑῇ τῷ δρῶντι ψυχρῷ, ᾧ ἢ τοῦ ϑερμοῦ συμπέφυχε στέρησις. 

p.417»3 Τὸ δὲ γένεσις xal σωτηρία μᾶλλον τοῦ δυνάμει ὄντος. 

᾿Αχριβῶς τὸ μᾶλλον προσϑείς, ἐπειδὴ xdv τῇ γενέσει συντρέχει τι ὁ 

τελειωτιχόν, χαὶ τὸ πάσχον ὑπὸ τούτου μεταβάλλεται τοῦ ἐνεργείᾳ ὄντος 
τοῦτο, ὅπερ δυνάμει ἐστὶ τὸ πάσχον. διὸ ὅμοιον τῷ ποιοῦντι τὸ πάσχον, 

5 ) € ^ , Ἃ , , » m ^N A] DJ , Ὁ , 

25 ἀλλ᾽ ὡς δυνάμει ὃν ἐντελεχείᾳ ὄντι. οὕτω δὲ τὴν διπλόην τοῦ πάσχειν 
2 ΄ 2 , 3 I4 , c Χ Ld M c » , 

ἐν μέσῳ ἐμφήνας ἐξηγήσεται λοιπόν, ὅπως τὸ ἔχον τὴν ἕξιν ἄλλον τρόπον 
ἀπὸ τοῦ μὴ ἐνεργεῖν ἔρχεται εἰς τὸ ἐνεργεῖν. 

p.417»5 Θεωροῦν γὰρ γίγνεται τὸ ἔχον τὴν ἐπιστήμην. 10 

» 

Ταῦτα συνταχτέον πρὸς τὸ εἰς τὸ ἐνεργεῖν δὲ ἄλλον τρόπον. 11 
b] 

s 

30 περὶ ὃὲ ἀμφοῖν ἀνωτέρω εἰπὼν τοῦ τε χατ᾽ αἴσϑησιν ἐνεργοῦντος xal τοῦ 
χατὰ γραμματιχὴν χαὶ ἁπλῶς xat ἐπιστήμην τὸ ἄλλον τρόπον, τέως 
ὅπως ὃ ἐπιστήμων ix τοῦ μὴ ἐνεργεῖν εἰς τὸ ἐνεργεῖν μεταβάλλει παραδί- 

B e Lco ΄ , ὅδωσιν, ὕστερον περὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ ἐρῶν xal τὸ διάφορον αὐτοῖν προσϑήσων. 20 

οὐ δὴ ἔστιν ἢ ἐχ τῆς ἐπιστημονιχῇς ἕξεως εἰς ϑεωρίαν ἄφιξις ἀλλοίωσις, 
, ^ NI , ' c 5 , , v — ) ν᾽ 35 διότι σωματιχὴ χατὰ ποιότητα μεταβολὴ T, ἀλλοίωσις, ἐν δὲ τῇ κατ᾽ ἐπι- 

1 ἕξεως ex Arist. scripsi: ὄψεως Aa 4 ἐν τοῖς ᾿Αποδειχτιχοῖς] Anal. post. A 12 p. 770 

cf. 16 p. 19» 11 δεῖ τι τὸ ἃ 21 γένεσις xoi om. ἃ 
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E 

στήμην ϑεωρίᾳ οὐδὲν τῆς σωματιχῆς δεῖ μεταβολῆς, sb μὴ ἢ νοσεῖν ὡς 
P4 "MEL" Y Fm. ^ Tm 3 - - [LP 2 e - " , 

εἴρηται T, χαϑεύδειν T, μεϑύειν αὐτῷ G υμβῇ, ὧτε οὖχ ὡς συνεργῆσον ἀλλ 
eiy 

ὡς μὴ dd τοδίσον μεταβαλεῖν χρή. m μόνης τῆς ψυχιχῆς ἐπιδόσεως εἰς 
5 ἐ 

^ 

σε - ^- ε 
ργειαν ἐχ τῆς μὴ ἐνεργούσης ἕξεως. καὶ τοῦτο δῆλον. εἰς αὐτὸ γὰρ ἢ 

΄ - EXULUE S ' , ΄ 

ίδοσις καὶ εἰς ἐντελέχειαν, αὐτοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐπιστήμην εἰς ἐπ 

αὐτὸ τὸ ἐνεργεῖν τελειουμένου ὕφ᾽ ἑαυτοῦ. ἀπαϑοῦς τοῦ σώματος μένοντος. 

διὸ ἣ τοιαύτη μεταβολὴ οὐχ ἀλλοίωσις ἢ ἕτερον γένος ἀλλοιώσεως, 
διότι αὐτὸς οὔτε ἀλλοίωσιν οὔτε χίνησιν ὅλως τὴν ψυχιχὴν μεταβολὴν 
ΠΡ θεν εἰδὼς δὲ [Πλάτωνα χαλοῦντα οὐ χατὰ τὰς σωματιχὰς χινήσεις 

ἢ χαὶ ἀλλοιώσεις, φησὶν tx γένος ἀλλοιώσεως. ἀλλὰ τὸ μὲν φρονοῦν, 

ὅταν φρονῇ, μὴ ἀλλοιοῦσϑαι οὐ ϑαυμαστόν, ὅτε ψυχῆς xa αὑτὴν ἢ ἐνέρ- 
- ^ e ^ o ^ € M M €T 

γεια. πῶς δὲ οὐχὶ ὃ οἰχοδόμος ὅταν οἰχοδομῇ; ἢ ὅτι οὗτος, εἰ χαὶ τῇ 
, - -Ὁ — , » T 

τοπιχὴ χρῆται τοῦ σώματος χινησξι. οὐ τι γε τῇ χατὰ ποιότητα. εἰ οὖν 

χαὶ ὃ τῷ σώματι χρώμενος οὐχ Eu μειζόνως ὃ μηδὲ y 
D ς 

ρώμενος. 
ΠΥ Snneodoy ἐπότει τ εἰς amavtuwny ἐξ νοι ce ww us εἶτα xal τὸ διάφορον ἐπάγει τῆς εἰς ἐπιστήμην ἐξ ἀγνοίας τῆς ψυχῆς με- 

ταβάσεως τῆς ἀπὸ ἕξεως εἰς ἐνέργειαν, ὅτι d μὲν χατὰ διδασχαλίαν χαὶ 

μάϑησιν ἐπιτελεῖται, T, ἕπεται xoà σωματική τις μεταβολή, ὡς ἐν τῷ Η 

τῆς Φυσιχῆς λέγετα! ἀχροάσεως, ἣ δὲ χατὰ τὴν ἀφ᾽ ξαυτῆς ἀϑρόαν τῶν 
i i D ? i i LI i L 

λόγων προβολήν. ἕπεται μὲν οὖν ἀλλοίωσίς τις σωματιχὴ τῇ μαϑήσει διὰ [ i i i i5 i 

τὴν ἀπὸ αἰσϑήσεως διὰ μνήμης εἰς τοὺς λόγους ἀναφοράν, οὐ μὴν T, uá- 

ϑησις ἀλλοίωσίς iow χατὰ γὰρ τ i τῆς ψυχῆς γίνεται xai αὐτὴ χατὰ λό- 
- 

ἀλλοίωσις ἢ τῇ μαϑήσει ἀχολουϑοῦσα e» (Q^ γοὺυς ἐνέργειαν. χαὶ ἢ σωματιχ 

οὐ πεῖσις, ἐὰν ἐπὶ μόνης φϑορᾶς χαὶ τῆς εἰς στέρησίν τις ἀχούῃ μεταβολῆς 
τὸ πάσχειν, ὡς ἣ πολλὴ ἔχει συνήϑεια, ἢ χατὰ τὸν ἕτερόν ἐστι τρόπον 

πεῖσις, ἐάν τις χαὶ τὸ ἐπὶ ἕξιν ἣ εἶδος ἢ τὸ χατὰ φύσιν κατάστημα μετα- 

βάλλον πάσχειν προσαγορεύῃ. ταῦτα περὶ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ διορισάμενος 

ἐπιφέρει χαὶ περὶ τοῦ αἰσϑητιχοῦ. 

p.417»16 Τοῦ δὲ αἰσϑητιχοῦ ἣ μὲν πρώτη μεταβολὴ γίνεται 
ὑπὸ τοῦ γεννῶντος. 

Ὅτι ἢ αἰσϑητικὴ αὕτη ζωὴ obx ἦν ἁπλῶς τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τῆς σώ- 
/ ^N - , , 2 ΄ ματι συμπεπλεγμένης. διὸ τῷ ζῴῳ συνυφίσταται, καὶ ἣ ἐχείνου γένεσις 

πρώτη τοῦ αἰσϑητιχοῦ μεταβολὴ εἰς τὸ εἶναι αὐτὸ ἄγουσα, ἀναλογοῦσα 
- 5 

τῇ μαϑήσει, ὡς χαὶ τὸν γεννηϑέντα ἀναλογεῖν τῷ ἀπειληφότι τὴν ἕξιν. 

6 wot 

' 

xal τὸ αἰσϑάνεσϑαι xav! ἐνέργειαν λέγετα: ὁμοίως τῷ Üsopsitv: 

ὁμοίως μὲν ὅτι χατὰ ταὐτὰ T, τελειότης ἐπ’ ἀμφοῖν, xal ὅτι χαὶ ἐπὶ τοῦ 

αἰσϑάνεσϑαι ἢ χρίσις ψυχική. χαὶ ἔνδοϑεν χαὶ χατὰ λόγων γίνεται προβολήν. 
ταύτῃ μὲν οὖν ὁμοίως. 

94r 

25 

30 

85 

4 

40 

l εἰ μὴ correxi: εἰ μὲν Α8 2 αὐτὸ A 11 ὅτε correxi: ἅτε Aa 17 H seripsi: 
Cra Aa cf. Phys. H3 90 ταῦτα À 
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15 
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35 

p.417»19 Διαφέρει δὲ ὅτι τοῦ μὲν τὰ ποιητιχὰ τῆς ἐνεργείας 84r 
ἔξωϑεν. 

Τουτέστιν ὅτι δεῖ τι παϑεῖν τὸ αἰσϑητήριον ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἔξω 
χαὶ οὐχ ἐν τῷ αἰσϑανομένῳ ὄντων: ἅπερ ποιητιχὰ τῆς ἐνεργείας λέγεται. 

50 

οὐχ ὡς ἐμποιοῦντα τὴν χρίσιν, ἀλλ᾽ ὡς πάϑος τι ἐν τῷ | αἰσϑητηρίῳ, ἐφ᾽ 84ν 

ᾧ ἢ χριτικὴ ἐγείρεται ἐνέργεια. οὐχέτι δὲ τὰ ἐπιστητὰ ποιητιχά εἰσιν" οὐ 

γὰρ εἰς πάϑος ἀποτελευτᾷ ἣ ἔξωϑέν ἐστι τοῦ ἐπιστημονιχοῦ. τῶν γὰρ 
χαϑ᾽ ἕχαστα ἣ αἴσϑησις, τῶν δὲ χαϑόλου 1, ἐπιστήμη ἔστι δὲ τὰ μὲν 
χαϑ᾽ ἕχαστα σωματιχὰ xol μεριστὰ ὄντα xol αἰτιατὰ πάντῃ ἔξωϑεν τῆς 

ψυχῆς ἀσωμάτου οὔσης xal οὐ μεριστῆς xol αἰτίας τῶν ζῴων, τὰ δὲ χα- 
ϑόλου ἐν τῇ ψυχῇ, οὐ τὰ χατηγορούμενα τῶν χαϑ᾽ ἕχαστα᾽ ταῦτα γὰρ ἐν 

αὐτοῖς ἐστι τοῖς xal ἕχαστον xal χατὰ μόνην ἐπίνοιαν ὑπὸ τῆς ψυχῆς 

χωρίζεται. τὰ ὃξ ἐπιστητὰ πολλοῖς τῶν αἰσϑητῶν ὑπερῆρται μέτροις, ὅσῳ 

χαὶ ἐπιστήμη αἰσϑήσεως ἐπιστητὰ δὲ τὰ ἐν ψυχῇ. ἀλλὰ χαϑόλου οὕτω 

λέγει τὰ ἐπιστητά, ὡς ἐν τῷ E τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ τὴν πρώτην φιλο- 
σοφίαν χαϑόλου εἶναι ἀποφαίνεται, καίτοι περὶ χωριστὰ χαὶ ἀκίνητα αὐτὴν 

ϑέμενος, xal ἐπάγων “εἰ δέ ἐστί τις οὐσία ἀχίνητος, αὕτη προτέρα 
χαὶ φιλοσοφία χαϑόλου, ὅτι οὕτω πρώτη. γχαὶ τὰ ἐν ψυχῇ οὖν xa- 
ϑόλου ὡς πρῶτα χαὶ αἴτια τῶν μεριχῶν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πρῶτα μάλιστα χαὶ 

αἴτια τὰ νοητά ἐστιν εἴδη, ἅπερ ἀμέριστοι xai πάντῃ ἑαυτῶν εἰσιν οὐσίαι, 

τὰ δὲ ἐν Ψυχῇ χατὰ λογικὴν οὐσίωται ἀνέλιξιν, οὐχ ἀμερίστως ἡνωμένα, 

χαὶ δευτέρως ἐστὶν αἴτια. διὰ τοῦτο χαϑόλου τὰ πάντων πρώτιστα αἴτια 

τὰ νοητά. εἰς ἃ διὰ νοῦ χαϑορμίζεται T, ἐπιστήμη. νῷ γὰρ τοὺς ὅρους 

γινώσχομεν, ὅροι δὲ τὰ εἴδη. ταῦτα OE οὐ πρώτως ἐν τῇ ψυχῇ. ἀλλὰ 

δευτέρως xal ὡς ἐν συνημμένῃ τοῖς νοητοῖς. διὰ τοῦτο ἐν αὐτῇ πως 

εἶναι εἴρηται, ὅτι χατὰ τὴν πρὸς τὸν νοῦν συναφήν. 

p.417»24 Διὸ νοῆσαι μὲν ἐπ’ αὐτῷ ἐστιν, ὅταν βούληται. 

-ἅ - » 3 - - 5, - ! - - "2 - , - , 

To νηητιχῷ . Eug αὐτῷ τῷ ξεν τῇ ψνῦχῃ yo . ξιτε τῇ Ete νοῦν ayse- 

- A [ASSI z^ - 5 ΄ , , ^N N yx » ^ 

γειρομενῃ UT. Eee τῷ ξπιστημηνι ἀνθρώπῳ , ὃιὰ τὸ ἔνδοϑεν ξχξιν τα 

νοητὰ εἴδη, ἀφ᾽ ὧν ὡς ἐξ αἰτίων καὶ τὰ δεύτερα γινώσχεται ἐπιστημονιχῶς. 

S) 5 , - 

p.417»24 Αἰσϑάνεσϑαι δὲ οὐχ ἐπ’ αὐτῷ. 

Τῷ αἰσϑητικῷ δηλαδή. ὅτι ὑπάρχειν δεῖ τὸ αἰσϑητὸν ἄτομον ὃν χαὶ 
ἔξωϑεν. χαὶ οὐ μόνον εἶναι ἀλλὰ χαὶ παρεῖναι τῷ αἰσϑητιχῷ., ἵνα xal 
δράσῃ τι εἰς τὸ αἰσϑητήριον χαὶ ἐπὶ τῷ τούτου πάϑει ἢ αἰσϑητιχὴ ψυχὴ 

΄ XE " v - , 9 mS ἌΓ λό" 3 refi - 
προβαλλομένη τοὺς ἐν αὑτῇ τῶν αἰσθητῶν χοινοὺς λογοὺς οἰχείως τῷ 

12 

18 

92 

τῆς χαϑ᾿ ἕχαστα ἃ 15 ἐν τῷ E τῆς Μετὰ τὰ φ.] Metaph. E 1 p. 1026229 

10 

15 

20 

χαὶ φιλοσοφία --- πρώτη] χαὶ φιλοσοφία πρώτη καὶ χαϑόλου οὕτως ὅτι πρώτη Arist. Metaph. 
1.00: 23 χαϑορμίξζεται] χομίζεται ἃ 21 ἐστιν ὅταν] ὁπόταν ἃ 29 ἔνδον ἃ 

αἰσϑητικὸν ἃ 

| 
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5 , 

πάϑει γνωρίσῃ τὸ αἰσϑητὸν xav οἰχείαν ἐνέργειαν, χατὰ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ 34v 
στᾶσα εἶδος. 

p.411526 Ὁμοίως δὲ τούτῳ ἔχει xdv ταῖς ἐπιστήμαις ταῖς τῶν 
αἰσϑητῶν. 

Ὅσαι οὐ τοῖς εἴδεσιν ἢ τοῖς λογιχοῖς ἀρχοῦνται μόνοις, ὥσπερ αἵ ϑεω- 
ρητιχαί, ἀλλὰ συμπεριλαμβάνουσι χαὶ τὰ χαϑ᾽ ἕχαστα χαὶ ἔξωϑεν. ὁποῖαι 
αἵ τε πραχτιχαὶ ἐπιστῆμαι χαὶ ai ποιητιχαὶ τέχναι" χαὶ γὰρ αὗται παρόντων 

δέονται τῶν αἰσϑητῶν. 

p.417»98 ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τούτων διασαφῆσαι χαιρὸς γένοιτ᾽ ἄν 

ῦ 

^ 

Περὶ τοῦ πῶς τὰ χαϑόλου xoi τὸ ϑεωρεῖν ἐφ᾽ ἡμῖν" σαφέστερον δὲ 
περὶ αὐτῶν ἐν τῷ τρίτῳ ἐρεῖ. ἐφ᾽ οἷς συμπεραΐνεται ὡς χατὰ τὸ δεύτερον 
^ ΄ M , b 3 €- , ^ ^ , ^ ΟῚ - 

δυνάμει τὸ αἰσϑητιχκὸν ἐν τοῖς ζῴοις ὃν πάσχειν λέγεται xol ἀλλοιοῦσϑαι 
οὗ χυρίως διὰ τὸ μηδὲ τὴν ψυχὴν εἶναι τὴν πάσχουσαν T, ἀλλοιουμένην. 
τὸ δὲ ὄργανον: οὐδὲ τοῦτο χατὰ τὴν φϑαρτικὴν πάϑην, ἀλλὰ τὴν χατὰ 

΄ 5 V , ἌΝΝΑ U b A [4 ^ M - 5 , 5 - 
γένεσιν οὐ τὴν οὐσιώδη, τὴν OE πρὸς ὑποδοχὴν τῆς ἐνεργείας αὐτοτελῇ 
πε τ σ 5 -Ὁ “Ὁ 5 - - 

οὖσαν, ὥσπερ ἣ οὐσιώδης πρὸς τὴν τῆς οὐσίας τῆς αἰσϑητιχῇς προῆγεν 

ὑποδοχὴν τὸ σῶμα. ἔσται οὖν τὸ αἰσϑητιχὸν δυνάμει οἷον τὸ αἰσθητὸν 
ΒΦ. ἤδη ἐντελεχείᾳ. τοῦτο μὲν γὰρ οὐ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ ὥρισταί τινι εἴδει, 

90. τὸ ὃὲ αἰσϑητιχὸν οὔπω πρὶν ἐνεργεῖν, ἀλλὰ δυνατὸν Ov χατὰ τὸ δεύτερον 

90 

^ , e 2 m 2 T Ὰ Mi E c “ 5 M 5 δυνάμει, ὕστερον ἐν τῷ ἐνεργεῖν χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ αἰσϑητοῦ οὐ 
παϑητιχῶς (οὐ γὰρ λευχαίνεται T ϑερμαίνεται) ἀλλ᾽ ἐνεργητιχῶς, οὐ τῷ Τ TJ «c γὰρ Ε; ινετὰ Ti ept [5 ξνξργὴ ως. 0 ῳ 

ποιεῖν ὡς τὰ ποιητιχὰ αἴτια, ἀλλὰ χριτικῶς χαὶ γνωστικῶς τὸ Oi ὁποῖον 
πάϑος ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ μένει. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ χατὰ τὸ εἶδος τοῦ αἰσϑητοῦ 
ἐν τῇ xav ἐνέργειαν αἰσϑήσει ἵσταται τὸ αἰσϑητιχόν, χατὰ τὴν εἰς ἕν 
συναίρεσιν xal τὴν ἀμέριστον τοῦ γνωστοῦ παντὸς περίληψιν ἁπάσης ἕστα- 
ὑένης γνώσεως, προηγεῖσϑαι OE χρὴ τὸ τοῦ αἰσϑητηρίου πάϑημα διὰ τὴν 
ἔξω τῆς αἰσϑητιχῇς Ces ῥοπήν, οὐ δυναμένης T, ἄνευ τῶν ὀργάνων ἐνερ- 
γεῖν ἢ προηγουμένως αὐτῆς ἐγειρομένης xoi χινούσης τὸ ὄργανον, δῆλον 
e Su Ld 5 € -1—Tq ΄, , y -Ὁ M ^N , - 5 ων ὡς οὐχὶ τῶν ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις ἐστὲ παϑῶν, σὺν Oi τούτοις τῶν ἐν τοῖς 
σώμασιν εἰδῶν ἀντιλαμβάνεται. χἀχεῖνο δὲ φανερόν, ὅτι μὴ ὡς τὰ ἄψυχα! 
πάσχει ὑπὸ τῶν ἐχτὸς τὸ αἰσϑητήριον᾽ ὡς γὰρ ζῶν πάσχει. διὸ οὐδὲ 

πάϑος τὸ ὅλον οὐδὲ ἔξωϑεν πάντῃ, ἀλλὰ xal xax! οἰχείαν ἐνέργειαν. xod 
ἅμα χινεῖταί τε χαὶ ἐνεργεῖ. χαὶ τὸ τοιοῦτον ὁμοῦ πάϑημα χαὶ ἐνέργημα 
Óxó τε τῶν αἰσϑητῶν xol χατὰ τὴν πρὸς αὐτὰ τῆς ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ 
ζωῆς διέγερσιν ἐγγινόμενον δμοιοῦται τοῖς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἴδεσιν. ἀλλ᾽ 

οὔπω τοῦτο f αἴσϑησις, οὐ χαϑαρὸν ἐνέργημα xo μεριστὸν xai σωματοειδὲς 

τοῦτ᾽ ἔχει ἃ 9 χαιρὸς om. A 12 ἐν τῷ τρίτῳ] Γ 4 13 ὃν om. ἃ 

uf A 90 οὐ ἃ 

90 

25 

ξ 
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[511 

10 

τῷ σι 

90 

ὑπάρχον xoi χρόνῳ παρατεινόμενον * 
μέσα xol τέλη τοῦ αἰσϑητοῦ περιλαμβάνει, καὶ ἐνέργειά ἐστι χρίσις οὖσα 

τελεία χαὶ ἐν τῷ νῦν ἅμα ὅλη ἑστῶσα χατὰ τὸ εἶδος τοῦ αἰσθητοῦ, οὐχ 
»*, [4 * - M mM ^ ἔξωϑεν ἐντιϑέμενον ὡς ἢ σφραγὶς ἐν τῷ χηρῷ (οὐ γὰρ ζωτιχὸν τοῦτο) οὐδὲ 
διὰ βάϑους ἰόν, οὐδὲ ἔτι μᾶλλον χατὰ γνωστιχὴν ἑστὼς ἐνέργειαν, ἀλλ’ 
ἔνδοϑεν προβαλλόμενον ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ ψυχῇ προειλημμένου τῶν αἰσϑητῶ ἐνδοῦεν m VIS 1 £y τῇ ψυχῇ προειλημμε τῶν 

, *, - Y » 1 - ιν - 
λόγου (οὐχὶ τῇ τὸ ὄργανον ὡς ὄργανον ζωούσῃ. ἀλλὰ τῇ Tr ζῶντι 

ΞῚ M ^ -Ὁ M —- 

αὐτῷ χρωμένῃ. ἵνα διὰ τὸ ἐξῃρῆῇσϑαι τοῦ σώματος xoi ἀμερίστως ἐνεργῆ 
χαὶ γνωστιχὴ ἢ τῶν αἰσϑητῶν), ἑνὸς: μέν, οὐ χατὰ τὴν ἀπεστενωμένην δὲ 

2) 3f, , 2 m 9m y c 5 ^ ' iJ ^ M - ^ iy τοῖς ἀτόμοις ἕνωσιν. ἀλλὰ χατὰ τὴν εἰδητιχὴν τῶν ἀτόμων αἰτιωδῶς 

περιληπτιχὴν οἰχείως ἑχάστῳ ἐφαρμόζοντος. τῷ γὰρ ἑνὶ τοῦ λευχοῦ λόγῳ 
τῶν χατὰ μέρος πάντων λευχῶν αἰσϑανομένης τῆς ψυχῆς (τὸ γὰρ χρῖνον f, 
ψυχὴ χατὰ τὴν οἰχείαν τοῦ γνωστοῦ ἐπαφήν, οἰχεία Ob ἢ χατὰ τὴν τῆς αὐτῆς 
INE MESRINE IP FEM 9 ὦ , 9 e mM , -—— 2 E AA ἰδιότητος οὐσιώδης αὐτῆς πρόληψις), ὁμοιοῦται τοίνυν τοῖς αἰσϑητοῖς ἢ ψυχὴ 

5 ^— w M B Ld -— M 

οὐ τῷ δέχεσϑαί τι ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τῷ κατὰ τὸν οἰχεῖον αὐτοῖς λόγον ἐνερ- 
γεῖν. τούτων χοινῇ ἐπὶ πάσης διωρισμένων αἰσϑήσεως ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἰτέον. 

Ρ.41811 Λεχτέον δὲ χαϑ’ ἑκάστην αἴσϑησιν περὶ τῶν αἰσϑητῶν 
πρῶτον. 

b) ^ 5 hi “Ὁ € , 5 , € b € , , ^ 

Ἐπειδὴ ἀπὸ τῶν ὡς πρός τι ἀντιχειμένων ἢ περὶ ἑχάστης αὐτῶν 
πρόεισι ϑεωρία, χατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόϑεσιν εἰχότως περὶ τῶν αἰσϑητῶν 
ὑπομιμνήσχει πρῶτον. xol ὅτι λέγεται τριχῶς, ἵνα τὰ χατὰ συμβεβηχὸς 
χωρίσας περὶ μόνων ποιήσηται τὸν λόγον τῶν xa αὑτά, χαὶ τούτων τίνα 

x , , P ^ , € , ,F , 5 ΄ , 

μὲν πρώτως, τίνα δὲ δευτέρως ἑχάστῃ τούτων γινώσχεται αἰσϑήσει διδάξῃ. 
» bi ' ? EN ^ EPA N M , 5 iJ , sd ^ ἄμφω μὲν γὰρ χαϑ᾿ αὑτὰ xol τὰ ἴδια χαὶ τὰ χοινά, ἀλλὰ πρώτως μὲν τὰ 

ἴδια, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ταῦτα ἰδιοτρόπως ἢ ἑχάστης τέταται οὐσία, δευτέρως 
δὲ τὰ xowd, ὅτι σὺν τοῖς ἰδίοις πάντως καὶ προηγουμένως xol πληχτιχω- 

΄ ^e 2 ' P] ΄ 2 N - N ' - z H M τέρως δρῶσιν εἰς τὸ αἰσϑητήριον. ἀλλὰ πῶς τὰ xoà πασῶν εἶναι λέγει: 
μεγέϑους γὰρ καὶ σχήματος μόναι ἀντιλαμβάνονται ὄψις χαὶ ἁφή. ἴσως μὲν 
οὖν τὸ πασῶν ἀντὶ τοῦ πλειόνων εἴρηται. μήποτε δὲ χαὶ μεγέϑους ἣ 

υὲν ἀχοὴ ἐναργῶς, xol ὅτι μέγα ἢ μιχρὸν τὸ χατενεχϑὲν σὺν τῷ ἤχῳ 
/ MM x M ec » N c — M iJ , -^ , 

xp(vouga: ἤδη δὲ xal T, ὄσφρησις xal f, γεῦσις, τῷ κατὰ πλείω ἢ ἐλάττω 

μόρια μεταφερομένη T, μὲν τοῦ εὐώδους T, δὲ τοῦ γλυχέος ἀντιλαμβανο- 
b] ' M e , » 2 M AJ ἊΣ rm CA - - 

μένη. ἀλλὰ xal τοῦ σχήματος ἴσως, εἰ xol μὴ ἀχριβῶς, τῇ μεταφορᾷ ἢ 

τῶν αἰσϑήσεων ἢ τῶν αἰσϑητῶν γένοιτο ἂν χαὶ χατὰ ταύτας γνῶσις, ὅτι 
ἐξισάζουσί πως αἱ διαστάσεις T, μία τις ὑπερέχει πολύ. ταύτῃ οὖν διαφέρει 
ἀλλήλων τὰ ἴδια χαὶ τὰ χοινὰ αἰσϑητά, τῷ τὰ μὲν μιᾶς εἶναι τὰ δὲ 
πλειόνων αἰσϑήσεων, xol τῷ τὰ μὲν ἀνεξαπατήτως χινεῖν τὴν περὶ αὐτὰ 

y A , ^ ^N y. M 5 Y 14 -Ὁ ΄ αἴσϑησιν χατὰ φύσιν δηλαδὴ ἔχουσαν χαὶ ἀπὸ συμμέτρου τοῦ διαστήματος 

12 

ἀμερίστως γὰρ ἣ αἴσϑησις ἀρχὴν xoi 35 

17 

[c] [A 

αἰσϑανομένης τῆς ψυχῆς) αἰσϑάνεται ἡ ψυχή a 14 οὐσιώδης — πρόληψις] fort. οὐ- 

σιῴώδη --- πρόληψιν 29 διδάξοι A 25 τέταχται à 26 πληχτιχωτέρως correxi: 

πλητιχῴώτερως Α: πλητικώτερον à 32 ἀντιλαμβανομένη] fort. ἀντιλαμβάνεσθαι 
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ἐνερ pou xot μὴ mapa ORE ὑπὸ τοῦ μεταξὺ σώματος, ὡς ὑπὸ πα- ὅτ 

χυνομένου ἀέρος ἣ ὄψις T, ἁπλῶς ὑπὸ τῶν ἔξωϑέν τινος (ταῦτ γὰρ παρα- 

ϑετέον, xdv u3j σαφῶς ὑπὸ τοῦ E νῦν λέγηται), τὰ δὲ οὐχ 
οὕτως ὑποπίπτειν ἀχριβῶς, ἐπειδὴ χαὶ προηγουμένως τῶν ἰδίων οὖσα s 
ἕχάστη σὺν ἐχείνοις xol τῶν χοινῶν ἀντιλαμβάνεται. χαὶ οὐχ ὥσπερ τὸ 
λευχὸν | ὄψις οὕτω χαὶ τὸ μέγεϑος τοῦ δρωμένου χρίνει, ἀλλὰ χαὶ ἀχριβῶς 
τοῦ χρώματος ἀντιλαμβανομένη τὸ σχῆμα παχυμερῶς γνωρίζει. ἐνίοτε xoi 

ἀπατωμένη. τὸ περιφερὲς εὐϑὺ ὁρῶσα χαὶ χεχλασμένον τὸ ὀρθόν. xmi wf 
τρ ποτε ὡς παϑητιχώτερα χαὶ σωματιχώτερα τὰ ἴδια συμμετρότερον προσ- 

, πίπτει σωματοειδεῖ γνώσει οὔσῃ τῇ αἰσϑήσει ἐξῃρημένα τὸ ^ ^ B 
οτος 0t 

i 

i. 

πλείστην ἐχείνου ἐνέργειαν, ἀχριβῶς τῇ ὄψει ἐχείνου γινωσχορ, εὐ τὰ 40 

M χοινὰ αἰσϑητὰ εἰδητιχώτερα x x ἀσυμμετ 

ὡς μηδ᾽ ὅλως τῇ αἰσϑήσει, τῷ δὲ λόγῳ eso γνωριζόμενα ὥσπερ ; οὐσία. 
ἀλλ᾽ ὡς xoi τῇ αἰσϑήσει μέν, οὐχ οὕτω δὲ ἐναργῶς ὡς τὰ ἴδια. 

Ρ. 4181418 Ἢ δ᾽ ἁφὴ πλείους μὲν ἔχει διαφοράς. 

τῇ - -- ΄ -΄ ΄ , ΄ σ A ure 
Ow τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων αὕτη uta ἀντιληπτιχή, ἅτε χαὶ 45 

παϑητικωτάτη οὖσα τῶν αἰσϑήσεων. πολλαὶ δὲ αἱ παϑητιχαὶ ποιότητες. 
7T ec [. M c 5*7 5 ϑ M ΞΕ ΄ ὃς p fle LORS «- ὧν 1| ἁφὴ ὡς ἰδίων αἰσϑητῶν γνωριστιχή. ϑερμότης ψυχρότης. ξηρότης 
ὑγρότης, σχληρότης μαλαχότης, τραχύτης λειότης, βαρύτης χουφότης. εἴπερ 
χαὶ αὗται παϑητιχαί. 

- 

p.418316 ᾿Αλλὰ τί τὸ χεχρωσμένον ἣ ποῦ. 

, x ΄ ΄ 9: 552 , - NN d Y Y € SES Tn Τίς μὲν ἣ χεχρωσμένη οὐσία ἀπατᾶται. διότι χατὰ συμβεβηχὸς ἢ οὐσία 55 

τῇ αἰσϑήσει γνωστή, ποῦ δέ, διότι δευτέρως τὸ τοῦ διαστήματος αὐτῆς 

χαταλαμβάνεται μέγεϑος, ἅτε χοινὸν ὃν αἰσϑητόν. 

, 

p. 418220 Κατὰ συμβεβηχὸς δὲ λέγεται εἶναι αἰσϑητά, 35v 

Ἅ 5) Ὅσα ὑπάρχει μὲν τοῖς αἰσϑητοῖς, αὐτὰ δὲ T, οὐδ᾽ ὅλως ἐστὶν αἰσϑητά, 
ὡς τὸ Διάρους εἶναι υἱὸν xol ἣ οὐσία τῶν πραγμάτων, ἢἣ οὔ τι γε τῇ 
νῦν ἐνεργούσῃ αἰσϑήσει, ὡς τὸ γλυχὺ τοῦ μέλιτος τῇ ὄψει. ταῦτα χατ 
συμβεβηκός ἐστιν αἰσϑητὰ ὡς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ὑπάρχοντα: ὥσπερ xol τὸν 5 
φαλαχρὸν ἰατρεύειν φαμέν, διότι τῷ ἰατρῷ τὸ φαλαχρῷ εἶναι ὑπάρχει. 
χαὶ οὐ τὸ συμβεβηχὸς μόνον τῷ x40 αὑτὸ τοιῷδε, ἀλλὰ xoi τὴν ὕποχει- 
μένην οὐσίαν, ἂν μὴ χαϑὸ οὐσία ἢ ἘΡΠ πη χατὰ συμβεμηκὺε λέγομεν" 

ὥσπερ xal τὸν δεσπότην ἄνϑρωπον χατὰ συμβεβηχὸς καὶ τὸν ἀνδριαντοποιὸν 

8 xai ante χεχλασμένον om. ἃ 10 ἐξηρημένου a 12 lacunam significavi 
21 χεχρωμένον a 22 χεχρωμένη ἃ 25 εἶναι αἰσϑητὰ] αἰσϑητὸν prolato usque ad 

τοῦτο οὗ αἰσϑάνεται lemmate a ὅσα — αἰσϑητοῖς S rubr.: om. Aa 26 αὐτὰ δὲ --- 

αἰσϑητά om. ἃ 32 ἂν om. A 
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λέγομεν, ὅτι οὐχ ἢ ἄνϑρωπος. οὕτως οὖν xal $ οὐσία xaxà συμβεβηχὸς 8ῦν | 
αἰσϑητή. ὅτι οὐ χαϑὸ οὐσία. ἀλλὰ πῶς τῷ AsoxQ, οὗ αἰσϑανόμεϑα, | 
συμβεβηχέναι ἢ οὐσία ῥηϑείη dv εὐλόγως; τοὐναντίον γὰρ ἀληϑές. ἢ xoi 10 

ὟΣ , - ἐπα Ψ - ^ , , — e Sx », , LE Aid 6 οὐσίας μεταλαγχάνον τὸ Àeuxóv  συμβέβηχεν αὐτῇ, ἣ δὲ οὐσία τῷ λευχῷ 

| 

ἀληϑέστερόν γε τοῦτο. xav! αὐτὸ γὰρ τὸ εἶναι xol ὡς τοῦ εἶναι διὰ τῆς | 

| 
χατὰ τὸ αἰσϑητόν, προηγουμένως xol x«i" αὑτὸ ὄντι αἰσϑητῷ, τῷ δὲ 
συνυπάρχειν τῷ λευχῷ xal αὐτὴ τοῦ αἰσϑητοῦ παραπολαύουσα, οὐ τι- 
γομένη δευτέρως αἰσϑητὴ ὡς τὰ χοινὰ αἰσϑητά, ἀλλὰ διὰ τὸ συνυπάρ- 
χειν τῷ αἰσϑητῷ τοῦ λόγου ἐγειρομένου εἰς τὴν δοξαστιχὴν περὶ αὐτῆς 

10 γνῶσιν. οὕτω δὲ χαὶ ὃ ἄνϑρωπος συμβεβηχέναι τῷ δεσπότῃ ἐν Κατηγορίαις 15 
εἴρηται. 

Ρ. 418128 Διὸ xal οὐδὲν πάσχει Tj τοιοῦτον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ. 

Οὐδὲν πάσχει τὸ αἰσϑανόμενον ὑπὸ τοῦ λευχοῦ, Tj 6 λευχὸς Διάρους 

ἐστὶν υἱός, ὅτι οὐδὲ δευτέρως οὐδὲ ὅλως τὸ Διάρους εἶναι υἱὸν xaU αὑτὸ 
15 αἰσϑητόν. εἰ τως χαϑ᾽ αὑτὰ αἰσϑητὰ τὰ ἴδια (τὰ γὰρ χοινὰ εἰ xoi 90 

χαῦ αὗτά. ἀλλὰ δευτέρως. χαὶ αἴτια τὰ ἴδια τοῖς χοινοῖς τοῦ εἶναι αἰσϑητοῖς 7) 3 ? 

χυρίως ἂν εἴη αἰσϑητὰ τὰ ἴδια: χαὶ δι᾿ ὅ, αὐτὸς προστίϑησιν, ὅτι T, ἑχάστης 

αἰσϑήσεως οὐσία πέφυχε πρὸς ταῦτα. πέφυχε μὲν γὰρ xal πρὸς τὰ χοινά, 
2 δ) Σ ec € , "A ^ ^N , , , e e 9x o BR M Jj M ἀλλ᾽ oby ὡς ἑχάστη. χατὰ δὲ χοινοτέραν obc(uy* ὡς OE αὐτὴ xal χατὰ τὴν 

20 ἴδιον ἑαυτῆς οὐσίαν πρὸς τὰ ἴδια. διὸ χαὶ ἀναγχαίως εἰς τὴν ἑχάστης οἷ- 
χείαν οὐσίαν οὐχ ἐχ τῶν χοινῶν, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν ἰδίων εἰς τὴν ἑχάστης ἄνα- 

, SN c ' - Qo QUIS ἐξ τῇ , 1 Nom πεμπόμεϑα οὐσίαν, ὅτι πρὸς ταῦτα χαῦ᾽ αὑτὴν πέφυχεν. οὐ γὰρ. πρὸς 25 

ἔγεϑος ὡς ὄψις, ἀλλὰ πρὸς χρῶ ἐνεργείᾳ μὲν χατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἐν υέγεϑος ὡς ὄψις, ἀλλὰ πρὸς χρῶμα, ἐνεργείᾳ μὲ ς 
ΣΎ (d TA €- » axe Ὁ 

τῷ ὁρᾶν ἱσταμένη, πρὶν δὲ τῷ δύνασϑαι χαραχτηριζομένη, οὔτε ἀφ᾽ ξαυτῆς 

μόνης χαὶ ἔνδοϑεν τελειουμένη. οὔτε ἔξωϑεν μόνον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ἀλλ᾽ τῷ 
χε 

ὑπὸ μὲν τούτου πάσχοντος τοῦ αἰσϑητηρίου ὅμοιον τῷ δρῶντι πάϑος, ζω- 
- ^ - ΄ - ΄ 55 

τιχῶς δὲ τοῦ αἰσϑητηρίου πάσχοντος χαὶ τοῦ πάϑους εἰς εἰδητιχὴν ἐνέργειαν 
9 Ὁ Ὁ , — —- 

ἀποτελευτῶντος, χατὰ προβολὴν λόγων γνωριζούσης τῆς αἰσϑητιχῇς ψυχῆς 
χἋ b] " M M ^ N xd » “Ὁ ec , A 'N 9 “1 M e τὸ αἰσθητὸν xol χατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἱσταμένης. ἐπεὶ δ΄ οὖν xal ἣ τε- 80 

΄ ΄ ς b € 5 -Ὁ 

30 λειότης ἑχάστης αἰσϑήσεως xol ἢ δύναμις χατ᾽ αὐτὸ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ὁρί- 
ζεται εἶδος, ζωτιχῶς δηλαδὴ xoi ἐνεργητικῶς xal γνωστιχῶς χαὶ διὰ ταῦτα 

bx M * e , b 

οὐσιωδῶς τοῦτο οὔσης (οἰχεία γὰρ ἢ χατὰ φύσιν ἐνέργεια τῇ ἐνεργούσῃ 
΄ - ^ - , S 

οὐσίᾳ). εἰχότως ἐχ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν εἰς τὴν ἑκάστης ἴδιον ἀναπεμπόμεϑα 
οὐσίαν, ὡς ἐξ ἐναργεστέρου τοῦ συμβεβηχότος. xo! σωματοειδοῦς ἐπὶ οὐ- 

Y 1 3/7 Y , 4 3 ιν, - Sent “- 
ζωτιχὸν xal ἀσώματον xoi λόγῳ ληπτὸν ἀπὸ τοῦ αἰσθητοῦ. [zc σι a a c I Q f£ x S2 

^ - , , M , , y 

ἀπὸ Oi τῆς ὄψεως ἀρχόμενος ὡς ἐναργεστάτης xoi τιμιωτάτης αἰσϑήσεως 35 
^ m ΄ b] , 

διὰ τὸ ἀϑρόον τῆς ἐνεργείας. διὰ τὸ ἐνεργητιχὸν xod ἐπ᾿ ἐλάχιστον παϑη- 

τιχκόν, διὰ τὸ φωτοειδὲς xal τὴν πρὸς ἥλιον ἀναλογίαν. ἐπειδὴ τοῦ ὁρατοῦ 
b e Χ Ὑ , bj 

ἢ ὄψις, τί τὸ δρατὸν παραδίδωσιν. 

10 ἐν Κατηγορίαις] Categ. V p. 1236 24 οὔτε] οὔτε γὰρ ἃ 25 τελειουμένης ἃ 

98 ἐπειδὴ scripsi: ἐπεὶ δὴ A: ἐπεὶ δὲ ἃ 
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p.418226 Ὁρατὸν δέ ἐστιν χρῶμά τε xal ὃ λόγῳ μὲν ἔστιν εἰπεῖν, 35 
ἀνώνυμον δὲ τυγχάνει ὄν. 

Ἐπειδὴ σῶμα πάντως τὸ αἰσϑητόν, δῆλον ὡς χαὶ τὸ ὁρατόν. τὸ δὴ 40 
[4 x -Ὁ PAM τὰ e MS b 3^ ex , - by e , [4] Q? δρατὸν σῶμα T, ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὸ χαϑ’ ὃ λέγεται ἰδίως ὁρατόν, ὃ χαϑ 

ὅ αὑτὸ λέγει ὁρατόν, T, ἐπιχτήτως τὸ αἴτιον αὐτῷ τοῦ ὁρᾶσϑαι δέχεται, ὡς 
ὃ ἀὴρ διὰ τὸ φῶς δρώμενος. χαὶ τὸ ἐν αὑτῷ τὴν τοῦ ὁρᾶσϑαι ἔχον αἰτίαν 
τὸ μὲν ἐν φωτὲ μόνως ὁρᾶται, ὡς τὰ χρώματα χαὶ ὅσα οὕτως λαμπρά, 
ε € A P! Χ ^ P! ) 257 to N b! , 2 ὡς ἱκανὰ τὸ μεταξὺ διαφανὲς xax! ἐνέργειαν τελειοῦν. τὸ δὲ μόνως ἐν 

y aA ^ ^U 

Gxótet, ὅσα τινὰ μὲν ἔχει λαμπρότητα, οὐχ οἵαν δὲ xal φῶς ἀποδιδόναι... m φι 

10 ὡς λεπίδες τινῶν ἰχϑύων xoi μύχητες χαὶ ξύλα ἔνια σηπόμενα xol χέρατα᾽ 
τὸ ὃὲ χαὶ ἐν φωτὶ xal ἐν σχότει, ὡς πῦρ ἐν σχότει μὲν ὁρώμενον, ὅταν 

΄ E] ΄ c - re Sc xe ' 3 ΄ ᾿ E 
μήτε ἀλλαχόϑεν παρῇ φῶς. μήτε αὐτὸ ἱχανὸν ἢ πάντα. τὸν μεταξὺ φω- 

z , Jf 5 ^N , eo b ^ € ) ν᾿ Ὁ , » , ^ τίζειν ἀέρα, ἐν ὃξ φωτί, ὅταν τὸ διαφανὲς ὕπ᾽ αὐτοῦ γίνηται ἐνεργείᾳ δια- 
φανές, ἢ xul ἐν ἡλιαχῷ δρᾶται φωτί, χἂν μὴ συντελῖ τι αὐτὸ πρὸς τὸ 
δ M € P1 ^T y τὴν -“ P e , Y ^ N τς 15 ὁρᾶσϑαι τὸ ἡλιαχὸν φῶς. ἔσται οὖν πᾶν τὸ δρώμενον ἤδη T, κατὰ ἐπί- 
χτητόν τινα ὁρώμενον τελειότητα ὡς τὰ xav ἐνέργειαν διαφανῆ, ἢ συμφυὲς 50 
& Ων τὴ H , cyoy* Nea bi οὐ » 2v - ThC T bc h 2 - τ yo» τὸ δὁρώμε χαὶ τοῦτο T, οὐχ αὔταρχες, ἀλλὰ φωτὸς πρὸς τὸ ἐνεργείᾳ 
ὁρᾶσϑαι δεόμενον ὡς τὰ χεχρωσμένα, ἢ αὔταρχες ὡς πᾶν τὸ λαμπρὸν χα 

- 5 AJ A , M x Σ iJ »? "NW “Ὁ Ἁ Ἂχ τις πυρῶδες. ἀλλὰ χαὶ τούτου τὸ μὲν οἷον μὴ ἀποδιδόναι φῶς, τὸ δὲ οἷον 
50 ἀποδιδόναι, xal τούτου τὸ μὲν πρὸς τὸ πᾶν τὸ μεταξὺ τελειοῦν ἵχανόν, ὡς 

VIN ποις. ME » , e , M , , ^ , , , 

ὃ ἥλιος ἀπὸ ἴσης ἀεὶ διαστάσεως ὁρώμενος xal οὐχ ἀμυδρούμενός ποτε xai 
αὑτόν, τὸ δὲ ὡς ποτὲ μὲν τελειοποιὸν τοῦ μεταξὺ πάντως διὰ τὸ μήτε 
, - M Y T bi , e , - , , e ow -— ἠμυδρῶσϑαι xai μιχρὸν εἶναι τὸ μεταξύ, ὡς ἐν τῷ οἰχείῳ ὁρᾶσϑαι φωτί, 

^ Y ^N - ) 5 , 

ποτὲ ὃὲ ἢ δι ἀμυδρότητα c (0. 
- Ἀ A , 

ἢ διὰ τὴν πόρρω 
μαι πα, Ὰ E em Y M 2 e mw y 25 πᾶν" διὸ αὐτὸ χαὶ ἐν σχότει δρᾶται. ἔοιχε 

σιν οὐ φωτίζον τὸ μεταξὺ 36 
πᾶν τὸ ὁρώμενον T, φῶς 

p xai ὃ ἥλιος διὰ τὸ γεν- 
M e , M δ ΄“ωῳ ^N à “Ὁ hi , M νητιχὸν τοῦ φωτός, xul πρὸς πᾶν δὲ τὸ λαμπρὸν τοῦ φωτὸς συγγένεια xad 

&x τῆς αἰσϑήσεως ἐναργής ὡς εἰ ἐξ ὑποθέσεως ἐπιταϑείη τὸ ἐν χέρασι 
^ b χαὶ τοῖς τοιούτοις λαμπρόν, χἂν αὐτὸ φῶς ἀποδοίη. ἤδη γοῦν ὥφϑη ξύλον 5 

80 ἐν νυχτὶ σεληναῖον εἰς τὸ ὅλον οἴκημα ἀποδιδὸν φῶς. ἀλλὰ χαὶ τὰ χρώ- 

[Ὡ 
c^ 

ν᾿ ^ "ιν Y a x - ji Y 
εἶναι ἢ συγγενῶς ἔχειν πρὸς τὸ φῶς, τὸ μὲν 

^ rz 
c 

ματα ὡς φῶτά τινα χατὰ Πλάτωνα xal ὡς πέρατα τοῦ ἐν τοῖς στερεοῖς 
διαφανοῦς χατὰ ᾿Αριστοτέλην χαὶ ὡς χινητικὰ τοῦ xav ἐνέργειαν διαφανοῦς 

χαὶ ὡς οὐχ ἄλλως ὁρώμενα ἢ τῷ xol αὐτὰ ὑπὸ τοῦ φωτὸς χαταλάμπεσϑαι 
δηλοῖ τὴν πρὸς τὸ φῶς αὐτῶν οἰχειότητά τε χαὶ συγγένειαν. ἀλλ᾽ ἐπὶ 

, 35 τὴν λέξιν ἰτέον. 

΄ p. 418226 Ὁρατὸν δέ ἐστι χρῶμά τε xal ὃ λόγῳ μὲν ἔστιν εἰπεῖν. 10 

, Ld - , Περιείληπται διὰ τούτων πᾶν τὸ xai αὑτὸ δρατόν, ὁποῖον τό τε 
χρῶμα xai ὃ λέγει ἀνώνυμον. τὸ γὰρ λαμπρὸν xal πυρῶδες τοῦ φωτιστιχοῦ 

1 τε om. A 9 ἀΐδιον Α 8 ἐν σχότει μόνως ἃ 19 οἷον μὴ — τὸ μὲν (20) om. ἃ 
20 ὁρᾶται correxi: ὁρᾶσϑαι Aa 91 χατὰ [Πλάτωνα] Tim. 50 p. 67€ 92 χατὰ Ἄριστο- 

τήλην] de sensu et sens. p. 4991] 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 9 
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, c" 2 Ff ncm , 4 m" 3 , € ἐστι σημαντιχόν, τοῦ δὲ ἐν σχότει μόνῳ φαινομένου τοῦ ἐν μύχησι χαὶ ϑύτ 

λεπίσιν οὐχέτι. διὸ οὐχ ὠνόμασται πᾶν τὸ παρὰ τὸ χρῶμα δρατὸν xa 
ΕΞ ὙἝ M M 9-7 » 2 , , » odo] M M αὗτό, εἴτε μετὰ φωτὸς ἀεί, εἴτε ἐν μόνῳ σχότῳ, εἴτε xal ἐν φωτὶ xat 15 Ψᾧ 

ἐν σχότῳ. 

ὃ p.418329 Τὸ γὰρ ὁρατόν ἐστι χρῶμα. 

᾿Αντὶ τοῦ τὶ δρατὸν εἴρηται νῦν τὸ ὁρατόν. ἐπὶ δὲ αὐτοῦ σαφηνίζει 20 

πᾶν τὸ xal? αὑτὸ ὁρατόν. τοῦτο γάρ ἐστι. φησί, τὸ ἐπὶ τοῦ xa αὗ- 

τὸ ὁρατοῦ. οὐ γὰρ τὸ χρῶμα T, f, λαμπρότης, ἀλλὰ τὸ χεχρωσμένον 

χατὰ τὸ χρῶμα xol τὸ λαμπρὸν κατὰ τὴν λαμπρότητα δρᾶται. xol ἔστιν 
10 ἑχάτερον τὸ χεχρωσμένον τε xol τὸ λαμπρὸν χαϑ᾽ αὑτὸ ὁρατόν, οὐ τῷ 

λόγῳ, διότι μήτε ἐν τῷ τοῦ χεχρωσμένου ὅρῳ τὸ ὁρατὸν ὡς οὐσιῶδες 
αὐτοῦ παραλαμβάνεται μήτε ἀπάπαλιν ὡς ἐπὶ τῶν χαϑ᾿ αὑτὰ συμβεβηχότων Ue peperere ἀπο μη }Ξ με χοῦ 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐν αὐτῷ ἔχει τὸ αἴτιον τοῦ εἶναι ὁρατὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ 25 
διαφανοῦς. τοῦ μὴ χατά τι ἑαυτῷ συμφυὲς ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐπίκτητον ὅρω- 

15 μένου φῶς. αἴτιον μὲν γὰρ εἰδητιχὸν τοῦ ὁρᾶσϑαι τῷ χεχρωσμένῳ τὸ 
χρῶμα οὐχ ὡς χρῶμα, ἀλλ᾽ ὡς χινητιχὸν τοῦ διαφανοῦς, συμφυῶς δὲ 
αὐτῷ ὑπάρχον. αἴτιον δὲ καὶ τὸ φῶς τοῦ ὁρᾶσϑαι τῷ ἀέρι, ἀλλὰ ποτὲ 
ἐπιγινόμενον χαὶ αὖ ἀπογινόμενον μένοντος τοῦ ἀέρος. ἐφ᾽ οἷς τῶν χαϑ᾽ 
αὑτὰ ὁρατῶν τὰς διαφορὰς παραδιδοὺς περὶ χρώματος λέγει πρότερον ὅρι- 

(δ - - ΄ - 

90 ζόμενος αὐτό, οὐχ ἣ χρῶμα, ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως καὶ αἰσϑητῶν, 80 
ἀλλ᾽ ἧ δρατὸν διαφερόντως τῶν ἄλλων ὁρατῶν ὡς χινητιχὸν τοῦ xac' 
ἐνέργειαν διαφανοῦς, τοῦ περὶ αὐτὸ δηλαδή, ὅτε συμβαίνει χαὶ αὐτὸ πεφω- 
τίσϑαι xav ἐνέργειαν. διαφανὲς δέ ἐστι τὸ δι᾿ ὅλου ἑαυτοῦ ποτὲ μὲν 
ἀφώτιστον ὄν, ποτὲ δὲ παρουσίᾳ τοῦ φωτίζοντος φωτιζόμενον. χαὶ τοῦτο 

2-9. ^ ^ , ΄ ^N M "MI ' - SN M - 
xav ἐνέργειαν διαφανές, δυνάμει δὲ πρὶν ἢ δέξασϑαι τὸ φῶς. «b δὴ χρῶμα 

περιχεϑὲν ὑπὸ τοῦ ἐνεργείᾳ διαφανοῦς χαὶ τῷ φωτὶ χαὶ αὐτὸ τελειωϑὲν 
χινεῖ τὸ ἐνεργείᾳ διαφανές, οὐχ ὡς ἀλλοιοῦν αὐτὸ 7, τρέπον ἢ πάϑος ἐμ- S5 
ποιοῦν. ἴδιον γὰρ τοῦτο τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων τὸ χατὰ τροπὴν χαὶ 
πάϑος ἐγγίνεσϑαι τοῖς δεχομένοις ὧν xal τὰ γινόμενα δεῖται πάντα, ἵνα 

80 πρὸς τὴν τῶν εἰδῶν ὑποδοχὴν ἀποτελεσϑῇ ἐπιτήδεια, ἀποτελεσϑέντα δὲ οὐ 
χατὰ πάϑος ἔτι, ἀλλὰ χατὰ τὴν ἐνεργητιχὴν παρουσίαν ὑπὸ τῶν εἰδῶν τε- 

n JUN e. 1 Λ - e Y - ων ὟΨ - 
λειοῦται: ὡς ἣ ζωὴ παραγίνεται τῷ σώματι, ὡς τὸ σχῆμα τῷ οἴχῳ, ὡς 
$ ὑγίεια, ὡς ἣ ἐπιστήμη τοῖς τούτων δεχτιχοῖς, χαϑάπερ ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς 

Φυσιχῇς ἀχροάσεως διαχέχριται. ἵνα μὲν οὖν γένηται πρὸς χαταδοχὴν φωτὸς 40 
πιτήδειόν τι σῶμα, τῶν παϑητιχῶν δεῖται ποιοτήτων" γίνεται δέ, ὅτε xal 
M ἋἍ δὰ “Ἂς ΕΣ , »- X Ἃ 2 AN 5 / N / 5p ἢ ὕδωρ 7, ὕαλος γίνεται: ἤδη δὲ ὃν ἐπιτήδειον, εἰ παρείη τὸ φωτίζον, 
παϑῶς xol χατ᾽ ἐνέργειαν τελειοῦται. αὐτὸ γὰρ τοῦτο ἐνέργειαι καὶ τε- 

λειότητές εἰσι τὰ εἴδη. ὡς at γε ποιότητες αἱ παϑητικαὶ οὐχ ἁπλῶς εἰσιν 

^ 

n2 [51] 

e e 

Qo ὧν 

» 

5 post ὁρατόν add. ὃ λέγομεν a 9 σῶμα A 20 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως xal αἰσϑητῶν] 
de Sensu et Sens. ὃ 26 περιχυϑὲν ἃ 33 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως] 

an ἐν τῷ ἑβδόμῳ ? v. Phys. H 3 
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εἴδη. ἀλλὰ Ὅλο τοῦς εἴπερ ἄρα, zu ὡς ἐν τῇ γενέσει συμπεφ SR xai 36r 
ἐν τῇ νος ἀναφαινόμενα χαὶ τοῦ ἀτελοῦς ἀνάπλεα" διὸ χαὶ τῇ ἀπὸ 45 
τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον μεταβολῇ συναναφαίνεται. ὅσα ὃ εἴδη χαὶ 
τελειότητες, ταῦτα ἐπιγίνεται xal xac i LS xai düpóec. διόπερ 
οὐχ δρατὸν ἄνευ φωτός. πεφώτισται γὰρ τὸ xav ivé ἔργειαν διαφανές, οὗ 
χινητιχὸν τὸ χρῶμα, ἀλλ’ οὐχὶ τοῦ δυνάμει διαφανοῦς. μὴ γὰρ φωτισϑὲν 

ῦ ἐνέργειαν περιεχόμενον διαφανοῦς οὐχ δρᾶται. εἴρηται 

δὲ xal ὅπως χινητιχόν, ὅτι o0 χατὰ πάϑος χαὶ τροπήν, ἀλλὰ wax. ἐνέργειαν 
xal τελειότητα χαὶ εἰδὴ τ παρουσίαν, οὐχ ΠΝ ὁποία 1, ἘΠῚ Coe. 50 

cs χατὰ τὴν ἀπὸ τῆς οὐσίας xol μετὰ τὴν οὐσίαν προϊοῦσαν ἐνέργειαν, 
τε διαϑέσεις xol ἕξεις. 

p.41853 Διὸ π e TO pA -G Ξ εὶ [e Ld Ka τῇ 
ΜΝ 
gi e o Ὁ -— N E [ o 5 

οὖν γρῶμα ἐν m πάντως δρώμενον 
- D LI ' 

ἀναγχαῖον τὸν περὶ αὐτοῦ λόγον δείχνυσι τοῖς περὶ ὁρατοῦ τε χαὶ | ὄψεως δθν 
Ε΄ τυρένοι.. ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ φῶς τοῦ διαφανοῦς ἊΝ τελειότης; προληπτέον 

τί τὸ διαφανές. οὐ γάρ ἐστι τὸ παρὰ ὡς Uu γόησις, M ἔνουσα 5 gs 
5 ) σία" ἀλλ 

ουσα ἐν E οὐ 

(m 10961; αὐτὴν οὐσίᾳ χαὶ ὑσί 

φῶς, οὔτε δὲ ἣ mi τῷ ἐνεργοῦντι οὔτε μέν 
π᾿ ππαμένη, ἀλλ᾽ ἅμα τε τοῦ προϊόντος Ue s xai ἔτ 
μένη. οὐ χατὰ πάϑος ἀλλὰ » cun ἀϑρόαν cu Noe πανταχοῦ 5 

ϑεωρουμένης τῷ δεχτιχῷ πρὸς τὸ ἐγγινόμενον, ὡς ἀφ᾽ ἑχατέρου τὸ λοιπὸν 
γνωρίζεσϑαι. δυνάμει γοῦν ἐστι τὸ δεχτιχὸν τοῦτο, ὅπερ ἐνεργείᾳ τὸ ὃε- 

δεγμένον- ἐνέργεια δὲ xal ὅρος καὶ τελειότης d xaU. ἣν τὸ δεδεγμένον 
ὁρίζεται φύσις, τοῦτο μὲν bep veía, δυνάμει δὲ τὸ δεχτιχόν, οἷον T ὑγίεια, 
xaU" ἣν xol τὸ ὑγιαῖνον xol τὸ ὑγιασϑῆναι δυνάμενον, τοῦτο μὲν ἀτελῶς 
ἐχεῖνο δὲ τελείως, ὡς xol τὸ δεχτιχὸν xal τὸ δεδε μένον τῇ ἐνδοϑείσῃ 

ἐνερ τῷ pom xai $ μὲν ἐπιστήμη ἀχολούϑως τῇ φύσει £x τοῦ ὅρου 10 

χαὶ τὰ ἐνεργείᾳ δριζόμενα γινώσκει καὶ τὰ δεχτικὰ ὡς χατὰ ἀτελὲς αὐτοῦ 

ἴχνος χαραχτηριζόμενα: ὃ δὲ ζητῶν ἔτι ἀπὸ τῶν αἰτιατῶν xal ὡς πρὸς 

ἡμᾶς πρώτων ἐπὶ τὰ φύσει πρῶτα χαὶ αἴτια ἀνιὼν xol ἐκ τῶν ἀτελῶν 

ἐπὶ τὰ τέλεια, ἀπὸ τούτων Dope τὴν eee ἐχ δὴ τοῦ διαφανοῦς 

ὡς ὕλης ὑπεστρωμένου τῷ φωτὶ xol xav αὐτὸ τελειουμένου, ὅτε χαὶ ἐνερ- 

γείᾳ γίνεται διαφανές, ὁποῖον τὸ φῶς γινώσχομεν., ὅτι τῷ rm 
[ 

- NN 

ἀλλ᾽ ob τῷ εἴδει προηγουμένως προσβάλλει ἢ αἴσϑησις. ἐρεῖ δὲ καὶ αὐτὸ 15 
'N c 2 , ᾿Ξ , ' ^ LM ἘΣ rur A Ta : € x "e 3, 

τὸ εἶδος ἐναργέστατα" τί γὰρ ἄν εἴη φωτὸς ἐναργέστερον; ἣ piv οὖν ἄπ Ἶ 
2 

τοῦ φωτὸς ἰδιότης χαὶ τῇ νοήσει ἡμῶν χατὰ e ἐπιβολὴν ix τῆς αἰ- 

σϑήσεως γίνεται γνώριμος: ὅτι ὃὲ ἀσώματον xol ὅτι οὐ πάϑος ἀλλ᾽ ἐνέργεια, 

1 ὑπὸ om. A 12 λεχτέον a 15 «t α 16 ἐπεὶ correxi: ἐπὶ Aa l' zpoca- 

γούσῃ a 20 ἑτέρωϑεν a 32 ἐπὶ om. A 93 ὅτι ἃ 35 προσβάλλει correxi: 

προβάλλει Aa 
9* 
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συλλογιζόμεϑα, τὸ μὲν δι᾿ ὅλου τοῦ διαφανοῦς ἰὸν αὐτὸ ὁρῶντες, τὸ δὲ διὰ 36v 
τὴν ἄχρονον ἀπουσίαν xol παρουσίαν. τὰ γὰρ πάϑη ἐν χρόνῳ παραγίνεταί τε 
χαὶ ἀπογίνεται, καὶ τὰ σώματα OU ἀλλήλων οὐ χωρεῖ τά γε ἔνυλα" ἔνυλον 
A, » - Y RUN - ^ - , Y ᾿ NN ^ , "e 
δέ, εἴπερ σῶμα, τὸ ἀπὸ τοῦ φωτὸς πῦρ, ἀλλὰ xol τὸ δεχτικὸν αὐτοῦ ὃ dip. 90 

5 dpa οὖν οὐσία ὡς ἣ ἀπὸ τῆς ψυχῆς τῷ σώματι ἐνδιδομένη ζωή; ἀλλ᾽ εἰ 
M — ^ 5 ἊΝ 2 f. , ^ DOPUN αν , » s D / x«i ἣ ζωὴ ἀϑρόως ἐγγίνεταί τε χαὶ αὐτὴ τῷ σώματι xal αὖ ἀπογίνεται, 

προηγεῖσϑαι ὅμως ἀνάγχη τὴν διξξοδιχὴν τοῦ συνθέτου γένεσιν, xal τῇ 
5 Hd c M ΄ 5 M - 2 , Ὁ ^ c Ze 

ἀπουσίᾳ ἕπεσϑαι τὴν φϑοράν. ἀλλὰ xol τῶν ἐναντίων δεχτικχὴ T ζωή 

χαὶ ἐναργῶς δὲ τὸ ζῷον οὐσία, ὥστε καὶ τὸ δριστικὸν αὐτοῦ εἶδος ἢ ζωή. 
10 οὔτε δὲ ὃ πεφωτισμένος ἀὴρ ὡς πεφωτισμένος οὐσία, χαϑάπερ οὐδὲ ὃ ἐπι- 

χτήτως ϑερμανϑείς, οὐδὲ τῶν ἐναντίων ἢ αὐτὸς δεχτιχὸς T, τὸ φῶς, οὐδὲ 25 

προηγεῖταί τις τῆς παρουσίας αὐτοῦ μεταβολὴ T, τῇ ἀπουσίᾳ ἐπαχολουῦεῖ. 

ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτὸ τοῦτο ἐνέργεια, οὖχ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ ἐγγινομένη τῷ δια- 
φανεῖ, χωριστῶς δὲ αὐτῷ παροῦσα χαὶ τελειοῦσα αὐτὸ, οὐδέποτε τοῦ 

15 προάγοντος αὐτὴν χωριζομένη. ἀλλ᾽ ἐχείνῳ ἐνιδρυμένη, xal ἐχείνου ἐχομένη. 

διὸ χαὶ τούτῳ μὲν μεϑισταμένῳ συμμεϑίσταται. οὐχέτι δὲ τῷ δεχομένῳ 

ὁπωσοῦν μεταβαλλομένῳ συμμεταβάλλεται. 

ν. 418ν»4 Διαφανὲς δὲ λέγω, ὃ ἔστι μὲν ὁρατόν, οὐ καϑ'᾽ αὑτὸ δὲ 80 
δρατόν. 

30 Ὁρᾶται μὲν τῷ φωτὶ οὐ τὸ διαφανὲς μόνον, ἀλλὰ χαὶ τὸ χεχρωσμένον. 88 
ἢ διαφορὰ δὲ ὅτι τὸ μὲν ὡς πεφωτισμένον ὁρᾶται μόνον τὸ διαφανές, χαϑὸ 
Ἂ / N BA M € m / d CN - Χ nu CAN e , διαφανές, τὸ δὲ xal ὡς χεχρωσμένον. διὸ τοῦτο μὲν xal) αὑτὸ δρατόν, 35 
ὡς ἐν τῇ οἰχείᾳ φύσει ἔχον τὸ χρῶμα, ὅπερ ἦν ἐν τῷ φωτὶ ὁρώμενον, 
τὸ OE διαφανὲς οὐ xaÜ' αὑτό, διότι ἐπίχτητον αὐτῷ τὸ φῶς, ὅπερ ἦν 

25 μόνον ὡς ἐν διαφανεῖ ὁρώμενον. xüy τὸ αὐτὸ γὰρ διαφαίνῃ χαὶ χέχρωσται 
ὡς χέρας χαὶ γύψος, ἀλλ᾽ ὡς διαφανῇ χαὶ ταῦτα μόνως ὁρᾶται τῷ φωτί. 
5 ^ , [4 , m 08 T ^0 Y ey , 2) € , ^ ἀλλὰ τίς ἢ φύσις τοῦ διαφανοῦς; οἷδε μὲν ὁ ᾿Λριστοτέλης ἐν ἑτέροις xai 

τὸ ὡρισμένον διαφανές, ἐνταῦϑα δὲ ὃ λόγος αὐτῷ περὶ τοῦ ἀορίστου δια- 
“Ὁ σ 2 M M 2 ΄ ^O er (2 m w M 30:959 [4 A , φανοῦς, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἐπιχτήτως OU ὅλου ἑαυτοῦ T, xal ἀφ᾽ ξαυτοῦ δεχό- 40 

80 μενον τὸ φῶς xol οὕτω γινόμενον ὁρατόν. καὶ αὕτη T, τοῦ διαφανοῦς 
φύσις, ἣ πρὸς φωτὸς ὑποδοχὴν OV ὅλων τῶν ταύτῃ πεφυχότων ἐπιτη- 

δειότης. 

.418»9 Φῶς ὃδέ ἐστιν ἣ τούτου ἐνέργεια τοῦ διαφανοῦς, Tj δια- P Tj [ 

qa véc. 

35 Οὕτως αὐτοῦ ὡς τελειωτιχή, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἀπ᾽ αὐτοῦ πάντως προϊοῦσα. 
M ^ "^ (δὲ , 2 ἊΝ c , / οὐ Ὁ 

τὸ δὲ Ἢ οιαφαᾶν ες. επειοῦ ὡς τοιοῦτοηῦ τελειότης τὴ φως. 

0 τῷ σώματι χαὶ αὐτὴ ἀϑρόως ἐγγίνεταί τε ἃ 10 τοῦτο α 21 ἐν ἑτέροις] de Sensu 

et Sens. 3 31 ἡ] οὐ ἃ 35 πάντη ἃ 
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p.418»10 Δυνάμει δὲ ἐν ᾧ ἐστι, xal τὸ σχότος. 

[0] 

, - Ld ᾿Ν Ind LES ^ , - A M M , ,» ^N A Ev ᾧ τῶν διαφανῶν τὸ δυνάμει, ἐχεῖ xal τὸ σχότος. ἐπειδὴ χαὶ 
M , , 

τὸ Coe σῶμα διαφαν ἐς εἴρηταί τε xai ἔστιν, ὃ ἀεὶ ἐνεργείᾳ ἐστίν. 
x , 

ὡς ἐν αὑτῷ καὶ τὴν φωτὸς ποιητικὴν ἔχον αἰτίαν: ἅμα γὰρ φωτι- 
2 στιχόν τε χαὶ διαφανὲς τὸ οὐράνιον. διὸ χαὶ εἰ ὑπὸ τοῦ χώνου τῆς 

γῆς παραποδίζεταί τι μόριον αὐτοῦ τῷ neum χαταλάμπεσϑαι φωτί, ἀλλ᾽ 

οὔ τι γε ἐν σχότει διὰ τὸ οἰχεῖον φῶς. ἐν ᾧ δὲ τ 
λά 
M b 

iy τούτῳ οὐ τὸ φῶς μόνον ἀλλὰ xal τὸ σχότος. ε 
πος τὸ σχότος, οὐ χατὰ δύο δυνάμεις τὸ dere νὲς 

€ , 

ὃτὲ ὃὲ τῷ σχότει ὑπέστρωται, ἀλλὰ χατὰ τὴν αὐτὴν τ Xo E Q^ «s a [ΟἹ 5 e o S c a co E] Ξ 

LI 

- 

τῆς γῆς: οὐ τῷ ἀντιφράττειν ποιούσης τὸ σχότος, ἀλλὰ τῷ τινὰ 

ἐνδιδόναι ἐναντίαν τῷ φωτί, χαϑάπερ ἔχει τὸ ψυχρὸ ὃς τὸ Uc ᾿ D φωτί, περ ἔχει τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ϑερμὸν χαὶ 
M , M Y s repr «ς Y M € ^ 5 Y e * 

τὸ μέλαν πρὸς τὸ λευχὸν, διτταὶ xal αἱ δυνάμεις ἀμφοῖν ἔσονται, ἣ uiv 

χατὰ τὴν πρὸς τὸ φω τίζεσϑαι, ἧ δὲ χατὰ τὴν πρὸς τὸ σχοτίζεσϑαι ἐπι- 
τηδειότητα᾽ οὐ γὰρ ἐν ἀπουσίᾳ μόνῃ τοῦ φωτὸς τὸ σχότος, ἀλλὰ xal πα- 

τῷ φωτί, τῷ δὲ μὴ τῷ σχότει" εἰ δὲ μὴ στέρησις, ἀλλὰ xoi ias ἐνέρ pres 
ἊΝ 

ιὸ 

ρουσίας τινὸς δεήσει. ὃ δὲ ᾿Λριστοτέλης στέρησιν αὐτὸ τίϑεται. xv γὰρ 

ἐναντίον αὐτὸ λέγῃ: οὐχ ὦ 

ἕξει. ὡς δὲ Eu εἴδει ἀντιτιϑῶμεν αὐτό. πῇ μὲν γὰρ ἄμφω εἰς ἄλληλα 

ἵν ς εἶδος εἴδει ἀντιτιϑείς, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ὡς στέρησιν 

Y M ES — w ^ ΄ 

μεταβάλλει T, τε στέρησις xal τὸ εἶδος, πῇ δὲ ἀδύνατον ἣ ἀπὸ στερήσεως 

εἰς ἕξιν. 

p.418»11 Τὸ δὲ φῶς οἷον χρῶμα ἐστι τοῦ διαφανοῦς. 

Διότι ὡς τὰ χεχρωσμένα χατὰ τὸ χρῶμα οὕτω τὰ διαφανῇ χατὰ 

τὸ φῶς ὁρᾶται. οὐ χρῶμα δὲ ὅμως, ἀλλ᾽ οἷον χρῶμα. διότι μὴ ὡς τὸ 
χρῶμα τοῖς χεχρωσμένοις συμφυές, οὕτω τοῖς διαφανέσι τὸ φῶς, ἣ ὃ 
ὑπὸ Oi πυρὸς T, τοῦ χρείττονος ἐγ [ete σώματος. ὡς γὰρ 

ἦν τοῦ διαφανοῦς ἐν cues ὡς ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς τελειωτιχὴ αὐτοῦ. τὸ 
δὲ οὐράνιον εἰ xal ἅμα φωτιστιχόν τέ ἐστι xal διαφανές, ἀλλ᾿ ἕτερον αὐτῷ 

24 (QD υγ 

- Q0. 

Pi 

o 

20 : 

- w o Cc D 

τὸ διαφανεῖ τε εἶναι xal φωτιστιχῷ. 

Ρ.418014 Ὅτι οὔτε πῦρ οὐϑ᾽ ὅλως σῶμα. 

Οὐ περὶ τοῦ διαφανοῦς, ἀλλὰ περὶ τοῦ genie τοῦτο ἐπάγων xai πρὸς 

τὸν Τίμαιον ἀποτεινόμενος" παρ᾽ ᾧ em πυρὸς εἶδος λέγεται τὸ φῶς, χαὶ 
ὅπως τὸ μεϑημερινόν τε φῶς χαὶ τὸ τῆς ὄψεως ῥεῦμα συμπαγὲς γενόμενον 

ἕν σῶμα συνίστασϑαι À 

ὑπομνημάτων. 

1 ἐν οἷς τοῦτό ἐστι ἃ 2 ἐν ᾧ τῶν διαφανῶν --- σχότος om. ἃ 13 ἐναντία α 

18 αὐτῷ ἃ 29 τὸ correxi: τῷ Aa 91 πρὸς τὸν Τίμαιον] Tim. 16 p. 45 

93 

36» 

16 

10 
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p.418»16 ᾿Αλλὰ πυρὸς ἢ τοιούτου τινὸς παρουσία ἐν τῷ διαφανεῖ. 97r 

Τὸ μὲν τοιούτου τινὸς χατὰ μόνον ἀχουστέον τὸ φωτιστιχόν, τὴν δὲ 

παρουσίαν οὐ τοπιχὴν ἀλλὰ τελειωτικὴν τοῦ δεχομένου χατὰ τὴν δραστήριον 20 
τοῦ φωτίζοντος ἐνέργειαν, οὐχ εἰς πάϑος ἀποτελευτῶσαν ἀλλ᾽ εἰς ἐνέργειαν. 

, ir^ 5 p.418»17 Οὐδὲ γὰρ δύο σώματα δυνατὸν ἅμα ἐν τῷ αὐτῷ εἶναι. 

Ὡμολογημένως τὰ ἔνυλα. πῶς οὖν ἐν τῷ ἀέρι τὸ πύρειον φῶς: οὐδὲ μολογημένως . πῶς pt τὸ πύρειον φῶς; [ 

γὰρ χαταχερματιζόμενα διὰ τῶν πόρων ἀλλήλων δίεισιν, ὡς ὃ Πρόχλος óxo- 
/C δ ΟΣ AO ΄ € 7 (2 SN 2E c - M τίϑεται, xal ὅτι xoi ὅλος πεφωτισμένος ὁρᾶται ὃ ἀὴρ Ot ὅλου ἑαυτοῦ, xol 5 

ὅτι οὐχ dy ἢ τοῦ φωτὸς ἐσώζετο πρὸς τὸ αἴτιον ἑαυτοῦ συνέχεια, xol ὅτι 
10 οὐ χατὰ πᾶν dy ἑἕαυτοῦ μόριον τὸ φωτίζον ἐνήργει παραποδιζόμενον ὑπὸ 

- 5 “Ὁ »y 2 ^ e o0 » “ σι € - b] , 2 ΄ τοῦ ἀντιτυποῦντος, οὔτ᾽ ἂν ἢ ὅλη αὐτοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν ἐβλέπετο ἐπιφάνεια, 
ἀϑρόως χαὶ τῶν ἡμετέρων, ὥς φασιν, ἀχτίνων διὰ τῶν πόρων τοῦ διαφανοῦς 
ἰουσῶν. τίς δ᾽ dy xal εἴη χατὰ φύσιν τοῦ φωτὸς χίνησις; σῶμα γὰρ ὃν 
ἕξει τινά. ἀλλ᾽ οὔτε ἣ xÓxM* μαλιστα γὰρ ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας αὐτῷ προσή- 

15 xsty δοχεῖ: οὔτε μὴν ἣ ἐπ᾽ εὐϑείας: ἐναντίαι γὰρ αἵ ἄνω xol ai χάτω 30 
χαὶ οὐχ ἄμφω τῷ αὐτῷ, τὸ δὲ φῶς χαὶ ἄνω χαὶ χάτω χαὶ εἰς τὰ πλάγια 

ὁμοίως. πῶς γὰρ dv xol ἄχρονός τις εἴη χίνησις; εἴη yàp ἄν ϑάττων 
xol τῆς τοῦ ὅλου οὐρανοῦ, ἐν τέτταρσιν ὥραις ἐχείνης τὴν ξξάγωνον περι- 
φερομένης, τοῦ ὃὲ ἀστρῴου φωτὸς ἅμα τῇ ἀνατολῇ ἀνεπαισϑήτως, ὡς dy 

20 αὐτοὶ φαῖεν, ἐπεὶ κατὰ ἀλήϑειαν, ἀϑρόως πανταχοῦ ὄντος. 

η. 4180υ18 Δοχεῖ τε τὸ φῶς ἐναντίον εἶναι τῷ σχότει. 34 I 

Καὶ τοῦτο τείνει πρὸς τὸ τὴν φύσιν ἐμφῆναι τοῦ φωτὸς οὐ σωματιχὴν 42 
3 5 ) 2 , Χ 3 Y. 2 » , x ' ' οὖσαν, ἀλλ᾽ ἐν τελειότητι τὸ εἶναι ἔχουσαν. ἐν ἀπουσίᾳ μὲν γὰρ xal στε- 

[4 ρήσει ὃ σχότος, ἀλλ᾽ οὐ σώματος: οὔτε γὰρ ἐλάττονα χατέχει τόπον ὁ 
25 σχοτισϑεὶς ἀὴρ οὔτε μανότερος γεγονὼς φαίνεται, οὔτ᾽ ἂν ἀϑρόα ἐν τῇ 

χαταδύσει τοῦ ἡλίου T7, ἐν τῇ χατασβέσει τοῦ πυρὸς ἐγίνετο σώματος το- 45 
πιχὴ μετάστασις: ἀλλ᾽ ὡς ὃ σχότος φωτός ἐστι στέρησις, ὃ δὴ ἕξιν καλεῖ 
ὡς τελειότητα τοῦ μετέχοντος, ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ φωτίζοντος, οὕτω τὸ φῶς 
3| τούτου παρουσία ἐστί, παρουσία μὲν ἣ ἕξις xol τελειότης λεγομένη, τού- 

80 τοῦ δὲ τοῦ πυρὸς ἤ τινος τοιούτου (πρὸς γὰρ ἐχεῖνο ἀποδέδοται), διότι 
χατὰ τὴν δραστήριον αὐτοῦ πρόεισιν ἐνέργειαν. εἰπὼν δὲ τὸ φῶς οἷον 
χρῶ μα εἶναι τοῦ διαφανοῦς, αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἄχρουν εἶναι λέγει τὸ διαφανές" ὅθ 
οὕτω γὰρ dy xol δέχοιτο χαλῶς τὸ ἐπίχτητον οἷον χρῶμα, οὐ παραποδί- ̓  
ζοντος τοῦ οἰχείου τῷ ἐπεισιόντι. οὐ μόνον δὲ ἄχρουν, ἀλλὰ χαὶ ἀόρατον 

35 ἢ μόλις δρώμενον εἶναι λέγει τὸ διαφανὲς χωρὶς φωτός, ὅτε xal σχοτεινὸν 
αὐτὸ φαμέν, ἀόρατον μὲν ὑπάρχον ὡς xav ἐπιβολὴν οὐχ δρώμενον" ἐπεὶ 

ἅμα δυνατὸν ἃ 20 ἀϑρόως om. ἃ 24 ἔλαττον ἃ 25 μανώτερος ἃ 
92 dypouv correxi: ἄχρονον Αἃ 95 ὅτι ἃ Ὡς 
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3X σ ᾿Ξ 7 n [4 Y ( ΘΕ [4 , ec ^ - 0 

δὲ ὅλως ὅτι σχότος ἢ οψις ἐστὶν ἢ χρίνουσα, ὥσπερ xoi πᾶσα αἴσϑησις ir 

τὴν στέρησιν τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ, οὐ τῷ ὁρᾶν τι τὸ σχότος ἢ ὄψις χρί- 
» b] , - - ^ e m , - -ς ᾳῃ e , € 

γουσα, ἀλλ αὐτῷ τῷ μὴ ὁρᾶν ἐν τῷ πειρᾶσϑαι | ὁρᾶν συναισϑανομένη 87» 
αὐτοῦ, διὰ τοῦτο μόλις ὁρώμενον. xal τοῦτο ἴδιον τοῦ ἄνευ φωτὸς διαφα- 
γοῦς τὸ ὁπωσοῦν ὁρᾶσϑαι, εἰ xol μὴ xav ἐπιβολήν: ὡς τά γε χρώματα 
ἀόρατα μὲν xal αὐτὰ χωρὶς φωτός, ἀλλ᾽ οὐδὲ πειρωμένοις ὁρᾶν παρέχεται 
ὁποιανοῦν ἑαυτῶν συναίσϑησιν. 

p.418»31 Ἡ γὰρ αὐτὴ φύσις 6x& μὲν σχότος 6x6 δὲ φῶς ἐστιν. 

Ld 'H αὐτὴ μὲν φύσις ἣ τοῦ διαφανοῦς. ἔστι δὲ ὁτὲ μὲν σχότος ὁτὲ OL à 
φῶς ὡς δεχτιχὴ παρὰ μέρος ἑχατέρου. 

Ρ. 41941 Οὐ πάντα δὲ δρατὰ ἐν φωτί. 

Τὰ γὰρ λαμπρὰ μέν, οὐχ οἷα δὲ xol φῶς ἐχπέμπειν, ἅπερ ἀν ώ üu γὰρ λαμπρὰ μέν, οὐχ φῶς ἐχπέμπειν, ἅπερ ἀνώνυμα 
Lá € M - ΄ ΄ - 

ἔλεγεν, ἐν σχότει ὁρᾶται. ἀλλὰ πῶς μόνον τὸ οἰχεῖον ἑχάστου χρῶμα 
ἐν φωτὶ ὁρᾶσϑαι λέγει; χαίτοι xal τὸ διαφανὲς φωτισϑὲν δρᾶται. ἣ τὸ δια- 

φανὲς οὐχ ὡς ἐν ἄλλῳ ἄλλο ὁρᾶται τῷ φωτί, χαϑάπερ τὸ χρῶμα, xac 

αὐτὸ δὲ τὸ φῶς ἐντελέχειαν ὃν τοῦ διαφανοῦς. εἰρηχὼς ὃὲ ὅπως χαὶ τὸ δια- 
- ἊΣ ^ φανὲς ὁρᾶται, ὅταν ἢ ἐντελεχείᾳ διαφανές, xal ὅπως τὰ χρώματα, ἐφεξῆς xal t5 

τὰ ἐν σχότει δρώμενα παραδίδωσιν, οἷον τὰ πυρώδη; φησί, χαὶ λάμποντα, 
» σ -- - 5 , AJ »^ , , e - , 2) e » 

οὐχ ὥστε φῶς ποιεῖν (οὐχέτι γὰρ ἄν ἐν σχότει ὁρῷτο), ἀλλ᾽ ὡς ἀνῦραχες 
xal νέφη ἐρυϑρὰ xal ai πυγολαμπίδες xal ὅσα ἄλλα ἄνευ τοῦ φῶς ἀφιέναι 
ἐν σχότει διαλάμπει. ὧν οὐδενὸς οὐδὲ τὸ οἰχεῖον ὁρᾶται χρῶμα, μόνον 
δὲ τὸ λαμπρόν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ τούτων χρῶμα ἐν φωτὶ δρᾶται, λάμπει δὲ 
ταῦτα ἄνευ φωτός. 

p.41946 Av ἣν μὲν οὖν αἰτίαν ταῦτα δρᾶται, ἄλλος λόγος. 30 

^ 

Αὐτὸς μὲν οὐ προστίϑησι νῦν τὴν αἰτίαν, δήλη δέ: διὰ γὰρ τὸ mpom- 
γουμένως δρατὸν εἶναι τὸ φῶς χαὶ τὸ τοῦ φωτὸς ἀποδοτιχὸν λαμπρόν. τὸ 

διαφανεῖ καὶ τοῖς ἐν φωτὶ δρωμένοις αἴτιον τοῦ ὁρᾶσϑαι γίνεται" τὰ δὲ 
μὴ τοιαύτην ἔχοντα τὴν λαμπρότητα ὡς δυνατὴν ἀποδιδόναι φῶς ἄλλοις 30 
μὲν τοῦ ὁρᾶσϑαι οὐ γίνεται αἴτια, αὐτὰ δὲ διὰ τὴν λαμπρότητα δρᾶται χαὶ 
ἐν σχότει μόνῳ, διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ φωτὸς χαταλαμπόμενα τὴν οἰχείαν μὴ ἐχ- 
φαίνειν λαμπρότητα. ὡς προηγουμένως μὲν ὁρᾶσϑαι τὸ xol φωτὸς αἴτιον 
λαμπρόν, δευτέρως δὲ τὸ φῶς x«i τὰ ἐντελεχείᾳ διαφανῆ . χαὶ τρίτως τὰ 
χεχρωσμένα" xal ταῦτα ὑπὸ τοῦ φωτὸς τελειούμενα χατὰ τὴν πρὸς αὐτὸ 
συγγένειαν, εἴτε φῶτα ἄττα χαὶ τὰ χρώματα χατὰ [Πλάτωνα ὄντα, εἴτε 

2 
I3! πέρατα τοῦ ὡρισμένου ὑπάρχοντα διαφανοῦς: ἐπὶ δὴ τούτοις ἄλλως τὰ ἐν 

E: 

λέγειν a 20 φωτὸς A! 35 χατὰ Πλάτωνα] Tim. 90 p. 67€ 
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σχότει ὁρώμενα. xoi ἐπὶ πᾶσιν ἄλλον τρόπον αὐτὸ τὸ σχότος. συμπεραι- 97v 
νόμενος δὲ τὰ περὶ χρώματος παραδεδομένα γράφει xal τάδε. 

».41919 Τοῦτο γὰρ ἣν αὐτῷ τὸ χρώματι εἶναι τὸ κινητιχῷ εἶναι 
τοῦ xav ἐνέργειαν διαφανοῦς. 

5 Ὡς ὁρατῷ δηλαδὴ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χρώματι, ἁπλῶς δὲ ὁρατῷ τῷ χρώ- 36 
ματι" χαὶ τοῦτο ὅταν χαὶ αὐτὸ ὑπὸ φωτὸς τελειῶται, ἐπεὶ τὸ ἐν σχότει 

χείμενον τὸν ἔξωϑεν πεφωτισμένον οὐ χινεῖ ἀέρα. τὸ δὲ φωτισϑὲν χινεῖ 

. οὐ παϑητικῶς, ἀλλ᾽ ὡς χαὶ τὸ φωτίζον χατ᾽ ἐνέργειαν. χαὶ γὰρ τὸ χρῶμα 
τελειωϑὲν τῷ φωτὶ ἐνεργεῖ xal αὐτὸ εἰς τὸ ἐνεργείᾳ διαφανὲς οὐ χατὰ 

, , iJ 9, 2 , - d 3.8, , — , y. 10 πάϑος ἀλλὰ χατ᾽ ἐντελέχειαν, otov φωτοειδῇ τινα ἐνδιδὸν αὐτῷ ἐνέργειαν. 40 

ἐνδίδωσι δὲ χαϑ᾽ αὑτὸ τελειωϑὲν ὑπὸ τοῦ φωτὸς χαὶ τελειωϑέντι τῷ δια- 
- e QUISN , - b] ,ὔ -Ὁ Ἁ » 5 ? », , 

φανεῖ, ὡς διὰ μέσου τοῦ ἐνεργείᾳ διαφανοῦς τὴν ὄψιν ἀλλ᾽ οὐ πρώτως 

χινεῖν, διὰ τὸ συνεργεῖν καὶ τὸ διαφανὲς πρὸς τὴν τῆς ὄψεως χίνησιν ὑπὸ 

τοῦ ὁρωμένου χρώματος, χαϑάπερ χαὶ ὃ μοχλὸς πρὸς τὴν τοῦ λίϑου ὑπὸ 

15 τῆς χειρὸς χίνησιν. xal τούτου σημεῖον τὸ ἐπιτεϑὲν αὐτῇ τῇ ὄψει τὸ χε- 
χρωσμένον μὴ ὁρᾶσϑαι, ὡς ἄνευ τοῦ διαφανοῦς μὴ οἷόν τε ὃν χινεῖν 

τὴν ὄψιν. 

p. 419.18 ᾿Αλλὰ τὸ μὲν χρῶμα χινεῖ τὸ διαφανές, οἷον τὸν ἀέρα, 45 

ὑπὸ τούτου δὲ συνεχοῦς ὄντος χινεῖται τὸ αἰσ ητήριον. 

20 Κινεῖται μὲν ὑπὸ τοῦ χρώματος τὸ διαφανὲς ὡς μεταλαμβάνον τῆς 50 

ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐνεργείας. xal χινεῖ τὸ αἰσϑητήριον ὡς μεταδοτιχὸν τῆς αὐτῆς 
ἐνεργείας, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς xaU' αὑτὸ ἄνευ τοῦ χρώματος ἐνεργοῦν xol χινοῦν 

N PA a e Ü 0e , N δ , y ἕω $ , τὴν ὄψιν, χαϑάπερ ὃ Üsppavüsic σίδηρος xol μὴ παρόντος ἔτι τοῦ ϑερμά- 
ναντος πυρός, ἀλλ᾽ ὡς διαβιβάζον τὴν ἐνέργειαν τοῦ χρώματος χαϑάπερ 
ὃ μοχλὸς τὸν λίϑον ὑπὸ τῆς χειρὸς χινούμενος. διὸ χαὶ τὸ διαφανὲς ἀπο- 

, - / 3. 07. ) - - B » 2? 5M δ. CAN 
στάντος τοῦ χρώματος οὐχέτι xav ἐχεῖνο χινεῖ | τὴν ὄψιν. εἰ ὃξ χαϑ᾽ αὑτὸ 38r 
ἐχίνει τὴν ὄψιν τὸ διαφανές, αὐτοῦ ἐχρῆν εἶναι τὴν αἴσϑησιν ἀλλ᾽ οὐ τοῦ 
χεχρωσμένου. νῦν ὃὲ ἐχείνου xai τοῦ μεταξὺ διαστήματος ἀντιλαμβανόμεϑα. 
χαὶ σαφέστερόν μοι ταῦτα ἐν τῇ ἐπιτομῇ τῶν Θεοφράστου Φυσιχῶν διώρισται. 

30 ἀλλὰ νῦν τὸ ᾿Λριστοτελικὸν ῥητὸν χαϑιστάντες, τὸ μὲν χρῶμά φαμεν χινεῖν 
τὸ διαφανὲς προσεχῶς, ὑπὸ τούτου δὲ συνεχοῦς ὄντος φησὶν οὐ cf 
ὄψει μόνον ἀλλὰ xoi τῷ χρώματι. ἵνα διὰ τῆς συνεχείας τὴν προσεχῆ ὕ 
χαῦ᾽ ἑἕχάτερον πέρας δηλώσῃ χίνησιν. χινεῖται δὲ ὕπ᾽ αὐτοῦ τὸ αἰσϑη- 

΄ . P] M “Ὁ M ec ΄ E] , € c Q^ τήριον᾽ οὐ μὴν τοῦ μεταξὺ ὡς πεφωτισμένου ἀντιλαμβανόμεϑα, ὡς χαὺ 
35 αὑτὸ χινοῦντος, τὰ δὲ λαμπρὰ ἢ τὰ χρώματα δι᾿ αὐτοῦ δρῶμεν, οὐ xoi 

ἑαυτὸ χινοῦντος τὴν ὄψιν. ἀλλ᾽ οὕτως ὑπὸ τούτου ὡς συνεργοῦντος τῷ 
δρατῷ χαὶ ὡς διαβιβάζοντος τὴν ἐνέργειαν ἐχείνου. χαὶ ὅτε ἐπάγει μετὰ 

τῷ e 

19 ante συνεχοῦς add. ἤδη A 22 σώματος ἃ 24 διαβιβάζον scripsi: διαβιβάζοντος Aa 

29 Θεοφράστου cf. Usener Anal. Theophr. p. 28 9l δὲ τούτου ἃ 99. πέρας] εἶδος Αἱ 
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τὴν πρὸς Δημόχριτον ἀντίρρησιν ὑπ᾽ αὐτοῦ μὲν τοῦ ὁρωμένου χρώ- 88: 

€ 
9 1 

, ΓΑ , -Ὁ ματος ἀδύνατον, λείπεται δὲ ὑπὸ τοῦ μεταξύ, προσυπαχουστέον τὸ 10 
- 2 M e bi , —- M 5 ΄ —-— w - 

προσεχῶς, ἐπεὶ ὑπὸ χρώματος χινεῖται τὸ αἰσϑητήριον τῷ διαφανεῖ ἐπο- 
, AJ 5 x 5 Js ^ ^ M 

χουμένην τὴν εἰς τὸ αἰσϑητήριον ἐνδιδόντος ἐνέργειαν, χωριστῶς καὶ ἀμιγῶς 

τῷ μεταξὺ ἐποχουμένην. διὸ χαὶ ἀϑρόως πάρεστι χαὶ ὁμοῦ ὅλη, χαὶ αἱ 
τῶν διαφόρων χρωμάτων ἐν ταὐτῷ. ἀλλὰ διὰ τί ἀδύνατον τὸ αἰσϑητιχὸν 
€ —2 , ^T" ^ - (4 , ^ 

ὕπ᾽ αὐτοῦ χινηϑῆναι τοῦ ὁρωμένου χρώματος προσεχῶς; ἢ ὅτι φωτὸς 
Ld ^ lod e — ^ ^ ^ bd 

δεῖ xal τῷ ὁρῶντι πρὸς τὴν τῶν χρωμάτων ἀντίληψιν, xoi τῷ χρώματι 

πρὸς τὸ χινεῖν τὴν ὄψιν. ἐμπεριέχεσϑαι οὖν ἄμφω δεῖ τῷ φωτί. διὸ xal 
ϑεταξὺ εἶναι τὸ ἐνεργείᾳ δεῖ διαφανές, ὡς ἑχάτερον ὑπ᾽ αὐτοῦ τελειοῦσϑαι. 
69e 5 - [4 vr 5 Ἐς ^ e (P , AQ € 2 qe E ὦ Ὃ 
ὅϑεν οὐ πᾶν ἁπλῶς ἀπαγορεύει τὸ ὁρώμενον ἐπιτεϑὲν τῇ ὄψει ὁρᾶσϑαι, 
ΕῚ iJ A X - τὶ ' » ^ 5 

ἀλλὰ τὸ ἔχον χρῶμα’ τὸ γὰρ λαμπρὸν βλέποιτο dv, εἰ μὴ διὸ τὸ ἀσύμ.- 
ϑετρον ἐχπλήσσοι αὐτήν. 

p.419220 Κενοῦ δὲ γενομένου οὐχ ὅτι ἀχριβῶς, ἀλλ’ ὅλως 
οὐδὲν ὀφϑήσεται. 

Τῶν τῷ χενῷ μεταξὺ διαλαμβανομένων δηλαδή, οὐχὶ τὸ χεχρωσμένον : 
, DAI ἘΣ ^7 P] ^M iJ - 2 [4 —T— ῳ - P] , 

μόνον ἀλλ᾽ ὅλως οὐδέν. ἐπειδὴ γὰρ qi ἐστιν ἢ ποῦν δ ἰαφανοὺς ἐντελέχεια. 
οὐδ᾽ dy τὸ μεταξὺ δρῷτο" διαφανὲς io εἶναι δεῖ Ἐὐερηείᾳ τὸ μεταξὺ ὁρώ- 
μενον. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ χεχρωσμένον, ὅτι μὴ ἔστι τὸ χαταλάμπον τήν τε ὄψιν 
χαὶ τὸ χρῶμα ἐντελεχείᾳ διαφανὲς χενοῦ ὄντος τοῦ μεταξύ. ἀλλ᾽ οὐδέ τι 

τῶν λαμπρῶν" xal γὰρ ἢ τούτων ἀφεστώτων ἐνέργεια τῷ μεταξὺ διαφανεῖ 
v -^ ^ Ἃ 2 , ^ , 

ὄντι T, δυνάμει ἢ ἐντελεχείᾳ διαβιβάζεται. 

b! 5 5) Ρ. 419128 Πῦρ δὲ ἐν ἀμφοῖν δρᾶται καὶ ἐν σχότει xal ἐν φωτί. 

x lJ 

Τὰ μὲν γὰρ ἀμυδρῶς ἔχοντα τὸ λαμπρὸν καὶ οὐχ οἷα φωτίζειν, ἐν 
μόνῳ σχότῳ τὸ δυνάμει διαφανὲς χινοῦντα οὐ τῷ φωτίζειν, ἀλλὰ τοσοῦτον 

2 

ὡς ὁρᾶσϑαι δι’ αὐτοῦ, ταύτῃ τῶν χρωμάτων πλεονεχτοῦντα τῷ ἄνευ φω- 

τὸς χινεῖν τὸ διαφανές, διὰ δὲ τὸ ἀμυδρὸν τῆς λαμπρότητος οὐχέτι ἐν 
φωτὶ ὁρᾶται᾽ οὐ τῶν λαμπρῶν οἶμαι μὴ ἐνεργούντων εἰς τὸ πεφωτισμένον 

διαφανές, ἀλλὰ τῆς ὄψεως διὰ τὸ ὑπὸ πλείονος φωτὸς ἐγγινόμενον πάϑος 
οὐχέτι τὸ ἀμυδρὸν ἰσχυούσης ὁρᾶν. τὸ δὲ πῦρ διὰ τὴν τς λαμπρό- 
τητα, ὡς xal φωτὸς εἶναι ἀποτελεστιχήν, ἐν φωτὶ Ὁπατας εἴτε ἐν ἡμερινῷ 

χαὶ ὅλως ἑτέρου ὄντος τοῦ ou οὐ χωλυόμενον ἀπὸ συμμέτρου δια- 
στήματος deu εἴτε ἐν τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀποτελουμένῳ φωτί, ὡς ἐν νυχτὶ 

οἵ πλησίον ὄντες αὐτὸ Ts ἀλλὰ xoi τοῦ φωτὸς αὐτοῦ ἀντιλαμβανό- 
ucyot. πρὸς ὃ xal ἐπῆχται τὸ xal τοῦτο ἐξ ἀνάγκης, τὸ ἐν φωτὶ 
πρτσῦσε, ὅταν δηλαδή (τοῦτο "t τροσύσο οὐ ἐν τῷ οἰχείῳ βλέπηται 
φωτί, ἐπειδὴ τοιοῦτον τὸ πῦρ, οἷον εἰς τὸ ἐνεργείᾳ διαφανὲς τὸ δυνάμει 

δεῖ scripsi: δεῖν Aa 95 ante τοῦτο add. τοῦ a 36 post δηλαδὴ add. ἐν a 

325 
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Xystw xol αὐτό. ὁρᾶται δὲ xal ἐν σχότει τοῖς πόρρωϑεν οὖσιν ἐν νυχτὶ τὸ 98r 
πῦρ. ἐπεὶ OE ἢ παρεῖναι δεῖ τὸ χινοῦν τῷ χινουμένῳ 7, διαχομίζεσϑαι εἰς 
αὐτὸ τὴν τοῦ χινοῦντος ἐνέργειαν, οὐχ ἂν οὖν χενοῦ ὄντος τοῦ μεταξὺ τὸ 40 
μὲν χινοίη τὸ δὲ χινοῖτο, οὔτε μόνη T, ἐπιτηδειότης πρὸς τὸ παϑεῖν ἀρχέ- 

5 σει. ἐφιστάνει δὲ 6 ᾿Αλέξανδρος τῷ ᾿Αριστοτέλει ὡς δοχοῦντι περὶ μόνων 

εἰρηχέναι τῶν ὁρατῶν, οὐχέτι δὲ xal περὶ τῆς ὁρατιχῆς ἐνεργείας, περὶ ἧς 
προέχειτο λέγειν, χαὶ ἀπολογεῖται ὑπὲρ αὐτοῦ ὡς εἰρηχότος χινεῖσϑαι τὴν 
δρατιχὴν δύναμιν ὑπὸ τοῦ xav ἐνέργειαν διαφανοῦς, xoi T γινομένης ἐνεργείᾳ 
τοῦτο ὃ ἦν ὁρατόν: xai πρὸς τῷ τέλει ὃξ τοῦ βιβλίου τούτου λέγειν 

το αὐτὸν χαϑόλου περὶ πάσης αἰσϑήσεως ὡς δεχτιχῆς τῶν αἰσϑητῶν ἄνευ τῆς 45 
ὅλης. ταῦτα μὲν οὖν καλῶς" προσδιοριστέον δὲ ὅτι εἰ xal τῷ αἰσϑητηρίῳ 
ustà πάϑους ἣ ἐνέργεια, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ αἰσϑητιχῇ ζωῇ xav οἰχείαν 
ἐνέργειαν ἣ τῶν αἰσϑητῶν ἀνάληψις, οὐχ ἔξωϑεν δεχομένῃ, ἀλλὰ λόγων 
προβολῇ χατὰ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἱσταμένῃ, οὐ πασχούσῃ ὑπὸ τῶν 

15 αἰσϑητῶν, ἀλλ᾽ ἐνεργούσῃ xav αὐτὰ γνωστιχῶς χαὶ οὐχὶ ποιητιχῶς. 

Ρ. 419125 Ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος xal περὶ ψόφου xal ὀσμῆς ἐστιν. — 50 

Ὃ αὐτός, χαϑ᾽ ὅσον, ὡς εὐϑὺς ἐπιφέρει, διὰ μέσου τινὸς ἔξωϑεν χἀπὶ 

τούτων T, ἐνέργεια διαβιβάζεται. 

Ρ. 419191 "AAA ὑπὸ μὲν ὀσμῆς καὶ ψόφου τὸ μεταξὺ χινεῖται, 

90 ὑπὸ δὲ τούτου τῶν αἰσϑητηρίων &xdcepov. | 

Εἴρηται ὅπως ὑπὸ τοῦ μεταξύ, ὡς οὐ xaÜ' αὑτὸ χινοῦντος, ἀλλ᾽ ὡς 38v 
^ ΄ M EN m— P] - 7 πὰς Ἢ , - 3229 id - 

διαβιβάζοντος τὴν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ποίησιν. διὰ τί οὖν ἐπ αὐτῶν τῶν 

αἰσϑητηρίων χειμένων τῶν αἰσϑητῶν οὐχ αἰσϑανόμεϑα; διὰ τὸ ἀσύμμετρον 
» ^ δι 9l SY M “Ὁ ) ᾿ - [d M “Ὁ ὦ mh OM - - 

ἴσως, T, xal ἐπειδὴ xal τοῦ δι᾿ οὗ δεῖ, ὡς xat τοῦ μοχλοῦ ἐν γε τῇ τοῦ 
, CEN - Y ΄ : 25 λίϑου ὑπὸ τῆς χειρὸς χινήσει. 

[5] M ^^ ΄ M , » Ἁ Ld , 

p.419a30 llepi δὲ ἁφῆς καὶ γεύσεως ἔχει μὲν 6potoc. 5 

Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων μεταξύ τι εἶναι βούλεται, οὐ φαίνεσϑαι δέ, ὅτι 

ἔγδοϑεν οὐχ ἔξωϑεν τὸ μέσον. 

p.419432 Τὸ δὲ μεταξὺ ψόφου μὲν ἀήρ. 

[f , , Y Ὰ ^ v e 5* “ »δ΄ y , M M 

30 Ὡς ἐναργέστερον ἔχων τὸ διηχὲς 6 ἀὴρ νῦν ἠξίωται μνήμης, ἐπεὶ χαὶ 
τὸ ὕδωρ, εἰ χαὶ ἧττον, διαβιβαστιχὸν τοῦ ψόφου, ὡς ἐρεῖ. 

Y 

1 ἰοῦσιν Ala 2 ἐπεὶ δὲ scripsi: ἐπειδὴ Aa 8 γινομένης] fort. γίνεσθαι; quamquam 

diserte quidem nihil tale dicitur 9 πρὸς τῷ τέλει] eap. 12 23 τὸ ἀσύμμετρον 

seripsi: τοῦ σύμμετρον Δἃ 29 ψόφων Aristoteles 91 ἐρεῖ] c. 8 p. 419^» 18 
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p.419332 ᾿θσμῆς δὲ ἀνώμυμον. 38v 

"() Ἀ X. - x δί Ξ * 

χαλοῦσι τινὲς δίοσμον, τὸ τῆς ὀσμῆς διαβιβαστιχόν, dvo, γον ὧν M 
- o^ - e E τῷ διαφανεῖ. ὡς Y 

τῶν ὁρωμένων ἐνε Ἐπεὶ 

ἔχον MSS τὸ δὲ δί 

ἀέρι δὲ xoi ἐν ὕδατι τὸ δίοσμον. ἐν δὲ τῷ ἀλλ’ ὁ μὲν ἄνϑρωπος, c 

0 τοῦτο τῇ τοῦ φωτὸς χαὶ τοῦ γρώματος χαὶ ὅλως 
/ 

eíq εἰδοποιεῖται, οὕτως τὸ διηχὲς μὲν πρὸς τὴν τῶν 
to 5 

σμον πρὸς τὴν τῶν óc. ὧν ἐπ τιτήδειον " χαὶ ων δὶ x 

ecu 

xoi μὴ ἀνταποδέδωχε πρὸς τὸν μέν, δῆλον ὅμως τὸ ἀνταποδοϑησόμενον, 
» , ^ ^ - , 

τὸ τὰ δὲ μὴ ἀναπνέοντα. διὰ τί δὲ ταῦτα μὲν xal μὴ ἀναπνέοντα ὀσφραί- 
2 ὦ M ΄ eo , 

νεται, τὰ ὃξ ἀναπνέοντα οὐχί, ὕστερον ἐρεῖ τὴν αἰτίαν. 

^ - Y M ,F M - ^ , p.419»4 Νῦν δὲ περὶ ψόφου xal ἀχοῆς διορίσωμεν. 

'E ΚΝ ——— MJ "αι M , - » [rdi , , 

πειδὴ μετὰ τὴν ὄψιν τελεωτέρα τῶν ἄλλων ἥδε πορρωτέρω ἐχτεινο- 

μένη. ἔστι δὲ διττὸς ὃ φόφος" δυὲν τ ἐνεργείᾳ τις, ὁ δὲ δυνάμει. 

τὸ δὲ δυνάμει χαὶ τὸ 3n γείᾳ ποτὲ μὲν πρὸς τὸ εἶναι τῶν ὑποχειμένων λέ- 
γεται, ποτὲ δὲ οὐχ ὡς ὄντων ἀλλ᾽ ὡς αἰσϑητῶν. ὃ μὲν γὰρ ἤδη λευχὸς 

, EE ^ λευχός ὃ E fm A fere e ἘΣ AE [4 S. YX ξ Qu... 

xTnposc, ξενεργξια ὧν A&UXOC, οὐυνᾶάμει ἐστιν ἐνίοτε opos , 0 Ἂς &t -ayoc 

t, 6 δὲ xoi ὧν λευχὸς χαὶ δρώμενος xav duco 
ἐστὶν ἐνεργείᾳ. οὕτω 
LÁ σ T Y 1 zi ve ΄ n — 
ψόφος, ὅταν ἢ στερεὰ xal λεῖα τὰ ὑποχείμενα xal οἷα ψοφεῖν. ὡς ἐπὶ τῶν 
μὴ τοιοῦτων οὐδὲ δυνάμει: 6 δὲ yere 6 ἤδη γινόμενος, χἄἂν μηδεὶς 
5 , , -^ 3 , ^ É ec 

ἀχούῃ, Vógos ὧν ἐνεργείᾳ, δυνάμει ὃὲ ὡς ἀχουστός, ὡς ὅταν γε ἐπαχούηται, 

ἐνεργείᾳ ὧν xot αἰσϑητός. xal περὶ τοῦ xac. τς ἐνεργείᾳ εἴρηται τὸ τοῦτο 
δέ ἐστιν αὐτοῦ μεταξὺ καὶ τῆς ἀχοῆς ἐμποιῆσαι ψόφον ἐνεργείᾳ. 

e. c1 ras ̓ς τὶ Φ ΓΔῚ τὶ 
E 
o [4] εὶ zs p.41999 [νεται δὲ ὁ χατ’ ἐνέργειαν ψόφος de 

χαὶ ἔν τινι. 

Τινὸς μὲν τοῦ πλήττοντος, π πρός τι δὲ τὸ πληττόμενον, ἔν τινι δὲ τῷ 
διηχεῖ τῷ τὴν &x τῆς πληγῆς ἐνέργειαν δεχομένῳ χαὶ διαβιβάζοντι, ὅταν 

ὶ ἄμφω στερεὰ ἡ T, ϑάτερον τῶν προσπιπτόντων ἀλλήλοις, xol μᾶλλο χαὶ duo ἐρεὰ Ἢ ἢ ϑάτερον τῶν προσπιπτόντων ἀλλήλοις, xal μᾶλλον 
ày xal λεία xai σφοδρὰ χαὶ de γένηται 1, πρόσπτωσις, xal τὸ μεταξὺ 

2 

οὔτε ἐν χενῷ dy γένοιτο, ἐπειδὴ σῶμα εἶναι δεῖ τὸ διαβιβάζον, οὔτε o2 C? ὧν 

έχεσϑαι ἱχανὸν ἡ xal RES τὴν ἀποδεδομένην ἐξ αὐτῶν ἐνέργειαν" 

ιὸ 
ν τῷ μὴ διηχοῦντι. ον 

p.419»13 Πληγὴ δ᾽ οὐ γίνεται ἄνευ φορᾶς 

Δεῖ γὰρ τὸ πλῆσσον ἑτέρωϑεν προσελϑεῖν τε χαὶ προσπταῖσαι τῷ 

πλησσομένῳ, ὡς εἶναι τοῦ μέλλοντος πλήσσειν xal πλήσσεσϑαι μεταξύ τι 

15 

25 

90 

40 

2 ὀσμῆς δ᾽ ἀνώνυμον] ὀσμὴ δὲ ἀνάλογον (et. v.2) À 9 ὕστερον ἐρεῖ] cap. 9 10 post 

νῦν δὲ ex Arist. add. πρῶτον a 19 οὔτε α 29 δὲ καὶ A 26 δεχομένῳ correxi: 

δεχομένην Aa 90 διαβιβάζον scripsi: διαβιβαζόμενον Aa 51 ἐν τῷ seripsi: τῶν Aa 
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10 

90 

, CN N y , M mS M 2 ware , o ἊΣ 

μα, ἐπειδὴ μὴ ἔστι τι χενόν᾽ xat τοῦτο ἔστι τὸ ἐν ᾧ ὁ ψόφος, ὅταν Ἢ 38v 

ιηχὲς xoi ἀϑρύως ἐναποληφϑὲν διὰ τὴν ταχυτῆτα τῆς φορᾶς ἄϑρυπτον 45 

υείνῃ" τότε γὰρ δέχεται τὴν ἐκ τῆς πληγῆς ἐνέργειαν. 

p.419»15 ᾿ΛΔλλὰ χαλχὸς καὶ ὅσα λεῖα xal κοῖλα. 

5 ^ , iJ e - Ὗ iJ iJ »y ^ NIIS o ΄ 

Οὐ τὰ ἠχητιχὰ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὰ εὐηχα νῦν παραδίδωσιν " ἅπερ στερεά 

τε εἶναι δεῖ, ὡς xol τὸ τοῦ χαλκοῦ δηλοῖ παράδειγμα, xal λεῖα διὰ τὸ 50 

τὸν ἀπολαμβανόμενον μεταξὺ ἀέρα, χατὰ μίαν ἐπιφάνειαν προσπίπτοντα τῷ 

ἠχητικῷ, ἄϑρυπτον τηρεῖσϑαι xal ἐν ἑνὶ τῷ ὅλῳ τὴν ἐνέργειαν δέχεσϑαι" 
ν᾿. I NX b ΄ ΄, € N N -5 , 

τὰ δὲ χοῖλα διὰ τὸ πλεονάχις γίνεσϑαι τὴν πληγὴν τοῦ ἐναπολαμβανομένου 

ἀέρος, διὰ τὴν τοῦ πλήξαντος ὀξεῖαν φορὰν μείναντός τε ἀϑρύπτου χαὶ 

σφοδρῶς χινηϑέντος xol ἐνειλουμένου τε τοῖς χοίλοις καὶ ᾿ πολλάχις αὐτὰ 

πλήσσοντος διὰ τὸ δυσδιεξόδευτον. | 

p.419»18. Ἔτι ἀκούεται ἐν ἀέρι xai ὕδατι, ἀλλ᾽ ἧττον. 39r 

Τὸ μὲν ταῖς μήνιγξιν ἐναπειλημμένον τῆς dxoTc ὄργανον ἀήρ, τὸ δὲ 

ἔξωϑεν διαβιβαστιχὸν τοῦ ἤχου σῶμα οὐ μόνον ἀὴρ ἀλλὰ χαὶ ὕδωρ, εἰ 
xai ἧσσον ἀέρος ὡς καὶ παχυμερέστερον xol ὡς ἐμφράττον τοὺς τῆς ἀχοῆς 
πόρους. οὐχ ἔστι δὲ ψόφου χύριος ἀὴρ οὐδὲ τὸ ὕδωρ. ὡς γὰρ 

δεχτιχὰ τὰ μέσα αἴτια τῷ ψόφῳ, οὐχ ὡς ποιητιχά" χύρια δὲ ταῦτα. τὰ ὅ 
^ bd MJ € , A M » o VN 2 UN [4 5^ € b , Ἃ € 7f) 

γὰρ δεχτιχὰ ὑλιχά, εἰ μὴ dpa ὅτι xal αὐτὸς ὃ ἀὴρ ὑπὸ μάστιγος ἣ ῥάβδου 
v , P Ξ & M δύο "d 4 z λό" , A CZ "Oc , 

πλησσόμενος ψοφεῖ, ὅτε xal δύο ἀναδέχεται λόγους, τόν τε ὑφ' ob ὃ ψόφος 
M »1 b] c NOR, 7 ε € P] “ἂν 5 ) , [4 , € ^N 

xui τὸν ἐν ᾧ, xol ἔστι κύριος ὡς ὑφ᾽ οὗ, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δεχτιχός. ὡς δὲ 

περὶ δεχτικῶν εἴρηται τὸ μὴ εἶναι χύρια. 

p.419»19. "AAA& δεῖ στερεῶν γενέσϑαι πληγὴν πρὸς ἄλληλα χαὶ 

πρὸς τὸν ἀέρα. 

Διχῶς οἶμαι τὸ ῥητὸν νοητέον. χαὶ γὰρ δύο στερεῶν πλησσόντων 13 
ἄλληλα χαὶ τὸν μεταξὺ ἐν τῇ φορᾷ ἀπολαμβανόμενον ἀέρα, εἰ μέλλοι γί- 
γεσϑαι ἦχος, πληγῆναι ἀναγκαῖον xol ὑπομεῖναι xoi μὴ διαχυϑῆναι διὰ 
τὴν ταχυτῆτα xol σφοδρότητα τῆς πληγῆς; νιχησάσης τῆς τοῦ ῥαπίζοντος 
χινήσεως τὴν τοῦ ἀέρος ϑρύψιν, ὡς ἐπὶ τῆς τῶν πεπληρωμένων ἐχπωμά- 15 

των ταχείας περιφορᾶς μὴ ἐχχεομένου τοῦ ἐν αὐτοῖς ὑγροῦ, xoi τοῦ στομίου 
πολλάχις χάτω γινομένου, νιχώσης τῆς ἐν τῇ περιφορᾷ ταχυτῆτος τὴν τοῦ 

ὑγροῦ ἔχχυσιν: καὶ ὡς αὐτὸς ἔφη ἐπὶ τυπτομένου σωροῦ, οἷον σίτου χει- 
μένου χαὶ ἄλλου τινὸς ὁμοίου T, φερομένου ὁρμαϑοῦ ἄμμου ἢ σίτου, ἐὰν 

πρὸς τῷ σφοδρῷ xal τὸ ταχὺ ἣ τύψις σχῇ x«i διὰ τοῦτο νιχήσῃ τὸν 

σχορπισμὸν τῶν τέως ἐν ἀλλήλοις ὄντων ψαμμίων (σκορπίζει μὲν γὰρ 

1 τῷ ἠχητιχῷ seripsi: τὴν ἠχητικῷ A: τὴν ἠχητιχὴν ἃ 13 post ὕδατι add. δὲ A 

23 πληγὴν γίνεσθαι a 
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S RAI c ΄ € ^N S UN M -€- SN Y N - Q^ j € αὐτὰ ἣ πληγή, ἣ δὲ σφοδρὰ x«l ταχεῖα διὰ μὲν τὴν ταχυτῆτα φϑάνει τὸν 39r 
σχορπισμὸν xai ὡς ἑνὶ τῷ σωρῷ ἢ τῷ δρμαϑῷ προσπίπτει, διὰ δὲ τὸ 90 

᾿ 35 e 5 ΠῚ Ars T 1 A II Ζ ς / σφοδρὸν τὸν ἦχον ἀποδίδωσιν)" οὕτω τε οὖν τὸ προχείμενον νοητέον ῥητόν. 
o - » » , » » e 

ὡς ἅμα τῶν στερεῶν ἄλληλα xal τὸν μεταξὺ πλησσόντων ἀέρα, xol ἔτι ὡς 
5 ἰδία ποτὲ μὲν τῶν στερεῶν ἄλληλα πλησσόντων, ποτὲ δὲ τῶν στερεῶν τὸν 

ἀέρα, ὡς ἣ ὑπὸ τῆς μάστιγος τοῦ ἀέρος πληγὴ ὑπομείναντος xol pj δια- 
χυϑέντος: xal τὰ ἄλλα ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις. 

p.419»95 Ἠχὼ δὲ γίνεται, ὅταν ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἑνὸς γενομένου Ὁ 

διὰ τὸ ἀγγεῖον τὸ διορίσαν xal χωλῦσαν ϑρυφϑῆναι πάλιν 

10 ὃ ἀὴρ ἀπωσϑῇ ὥσπερ σφαῖρα. 

- x e ^m FA - Ὡς Τάρας ΜΕ: 2E AME : 

Δοχεῖ μὲν ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐπὶ τῆς ἠχοῦς λέγειν τὸν ἐξ ἀρχῆς πλη- 
, - 

γέντα ἀέρα φερόμενον μέχρι τινὸς στερεοῦ λείου τε xol χοίλου xai οἷον 
, ΄ ΄ 1 1 / D σ Y »Q e , 
ἀγγείου γινομένου διὰ τὴν χοιλότητα, μείναντα ἕνα xoi ἄϑρυπτον xoi ἀϑρόως 

προσπεσόντα τῷ λείῳ xoi χοίλῳ στερεῷ εἰς τοὐπίσω ὥσπερ σφαῖραν ἐχεῖ- 
15 ϑεν ἀναχλασϑέντα φέρεσϑαι: χαὶ τοῦτο εἶναι τὴν Tj. ἀξιοῖ δὲ οἶμαι 80 

χαλῶς ὃ ᾿Αλέξανδρος ὑπολαμβάνειν γίνεσϑαι τὴν ἠχὼ μήτε ὡς αὐτοῦ τοῦ 
πρώτου πληγέντος ἀέρος φερομένου μέχρι τοῦ ἀγγείου, μήτε πάλιν ἀπὸ 

τοῦ ἀγγείου αὐτοῦ τούτου ἀναχλωμένου μέχρι τοῦ πλήξαντος. τοῦτο μὲν 
οὖν ὀρϑῶς ἀξιοῖ: οὔτε γὰρ εὔλογον ταχεῖαν οὕτω γίνεσϑαι διὰ πληγὴν 

20 τὴν τοῦ ἀέρος φοράν, xoi δεῖ, ὡς ἐπὶ τῶν ῥιπτουμένων ἠξίωται, παρεῖναι 

ἀεὶ τῷ χινουμένῳ τὸ χινοῦν. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο σχεπτέον εἰ χαλῶς δοχιμάζει" 
΄ Χ TM τευ Je P -Ὁ ὟΝ M NEN αὖ ’, -Ὁ -Ὁ - γράφει δὲ ὧδε. “ἀλλ᾽ ὃ μὲν πρῶτος ἀὴρ πληγεὶς διὰ τὸ τάχος τῆς πληγῆς 25 

M M 2^5 , L4 M ) EN , -€ , - συνεχὴς xal ἀδιαίρετος μείνας, τὸν μετ᾽ αὐτὸν σχηματίζει τῇ ὁμοίᾳ πληγῇ» 
€ QUEM [4 M Fer -^, 2 , * IN» ». b 2 5 , ὡς αὐτὸς ὑπὸ τῆς πληγῆς ἐσχηματίσϑη, οὗτος 0E πάλιν τὸν pst αὐτόν, 

25 χαὶ οὕτω χατὰ συνέχειαν μέχρι τοῦ ἀγγείου ἢ πρόοδος γίνεται. μέχρι γὰρ 
5 , Ls Δ ᾧ , iJ -— , “Ὁ 5.75 3 7 , ἂν ἰσχυροτέρα T, διαδιδομένη πληγὴ τῆς ϑρύψεως τοῦ ἀέρος T, μέχρι τότε 

΄ » 3* » ΄ 5 Λ , R12 ^ 
μένει, ἄλλου map ἄλλου σχηματιζομένου, ὃ ἐδείχϑη γινόμενον xal ἐπὶ τῶν 

διπτουμένων. ὃ δὴ τελευταῖος ὃ πρὸς τῷ ἀγγείῳ πληγείς τε xoi σχημα- 
, ' DEN N , ^ ^ ὦ M ' € b! “- 5 , τισϑείς, κωλυϑεὶς ἐπὶ τὸ πρόσω διαδοῦναι τὴν πληγὴν ὑπὸ τοῦ ἀγγείου. 40 

80 ἀνάπαλιν ὑπὸ τῆς τοῦ στερεοῦ ἀντιτυπίας ἀπωσϑεὶς ὡς σφαῖρα ὑπὸ στερεοῦ 

τινος, τὸν ἐπὶ τάδε αὐτοῦ πάλιν ἔπληξέ τε χαὶ ἐσχημάτισε, χαὶ οὕτω πάλιν 
4j διάδοσις ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῆς πληγῆς xai τοῦ ψόφου γίνεται. οἷς ἅπασι τοῦ 
᾿Αλεξάνδρου οὖσιν ἐπιστήσειεν ἄν τις ὡς ἐν σχήματι τὸν ἦχον τιϑεμένοις 
χαὶ ὡς μὴ διορίζουσι τὴν τῆς πληγῆς διάδοσιν, πότερον ὃ πρῶτος πληγεὶς 

35 ἀὴρ τὸν μετ᾽ αὐτὸν πλήττει, ὥσπερ xol σχηματίζειν λέγεται σαφῶς, xat 45 
τις ἄν γένοιτο ἀέρος ὑπὸ ἀέρος συνεχοῦς χαὶ ἑνὸς μένοντος πληγὴ χαὶ 
ἠχητικὴ πληγή, ἢ τοῦ πλήξαντος στερεοῦ τὸν πρῶτον ἀέρα χαὶ τὸν μετ᾽ 

αὐτὸν xal τὸν αὖ μετ᾽ ἐχεῖνον πλήττοντος. ἀλλ᾽ εἰ ὅλως διαίρεσιν ἐπι- 
vonüpsv, οὔτε μένει εἰσέτι ἀἄϑρυπτος 6 ψοφῶν ἀὴρ χαὶ παρεῖναι ἑχάστῳ 
y M “Ὁ. - e πὶ σ € M / , A 

40 ἔδει τὸ πλῆττον. οἶμαι οὖν ὅτι οὐχ ὥσπερ ἣ τοῦ φωτίζοντος παρουσία ἐν 

2 ἔνι ἃ 8 γινομένου ἃ 14 ἀναχλασϑέντα ἐχεῖϑεν ἃ 21 ἐδείχϑη] Phys. 8 10 

Ρ. 2601 95 xal τίς A 
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τῷ διαφανεῖ xai T, τοῦ χρώματος ἐν τῷ ἐνεργείᾳ διαφανεῖ εὐϑὺς ἐνήργει 39r 
τὸ γενησόμενον ὁρατόν, οὕτω χαὶ ἢ τοῦ στερεοῦ μόνη παρουσία ἐν τῷ 50 

διηχεῖ τὸν ψόφον ἐνεργεῖ, ἀλλὰ πλῆττον ἐνεργεῖ, τουτέστι πάϑος ἐμποιοῦν 

πάϑος γὰρ f, πληγή. ὃ δὲ ἦχος οὐ πάϑος ἀλλ᾽ ἐνέργεια τῶν πληξάντων 

5 ἀπολύτως τῷ διηχεῖ ἐπὶ τῷ πάϑει παροῦσα. διὸ προηγεῖται τὸ πάϑος χαὶ 
ὅλος μὲν ὃ ἀὴρ πέπονθεν. ἐφ᾽ ὅσον χαὶ T, ἐνέργεια διατείνει, ὃ χαὶ μείνας 
εἷς τε χαὶ συνεχὴς xal ἀϑρυπτος, ἀλλ᾽ οὐ χαϑ᾽ ὅλον ἑαυτὸν προηγουμένως. 
χατὰ δὲ τὸ πρὸς τῷ στερεῷ ἑαυτοῦ μόριον, τοῖς δὲ | λοιποῖς οἷον συμ-89ν 
πάσχων. μᾶλλον μὲν xol πρότερον τοῖς προσεχέσι τοῦ πρωτοπαϑοῦς μορίου. 

10 ἧττον δὲ χαὶ ὑστερίζουσι τοῖς ἀπωτέρω. διὸ χαὶ μᾶλλον xol ϑᾶττον oi 

ἐγγυτέρω ἀχούουσι τῶν ἀπωτέρω" χατὰ γὰρ τὰ μέτρα τῆς πάϑης χαὶ τὸ 

σφοδρὸν xol ἣ ταχυτὴς xai τὰ ἐναντία ὁρίζεται. οὐχὶ οὖν πλήττεται ἢ 
σχηματίζεται τὰ δεύτερα μόρια ὑπὸ τῶν προτέρων, ἀλλὰ συμπάσχει χαὶ 
συνειδοποιεῖται ὑπὸ τοῦ ἐξ ἀρχῆς πλήξαντός τε xol ἐνεργήσαντος. διὰ τὸ 6 

15 μεριστὸν τῶν πασχόντων σωμάτων ὄντων μεριστῶς τῆς πάϑης διαδιδομένης. 

χαὶ τῶν προτέρων οὐ πληττόντων τὰ ἐφεξῆς, ἀλλὰ μεταβιβαζόντων τὴν 
πληγήν. xol τῷ παϑόντι τὴν πληγὴν ἀέρι ὅλῳ ἀπολύτως ἣ ἠχητιχὴ 
πάρεστιν ἐνέργεια: οὐ γὰρ dy ἄλλως ὅλη ἑχασταχοῦ T, αὐτὴ ὑπῆρχεν, ἐφ᾽ 
ὅσον διϊχνεῖται ὃ ἦχος. διϊχνεῖται δὲ ἐφ᾽ ὅσον ἀέρα χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς πληγῆς 

90 μεταβιβάζεται πάϑος, ἄϑρυπτον xol συνεχῇ xoi ἕνα διαμένοντα. ὅταν οὖν 10 

ὃ εἷς οὗτος ἀὴρ στερεῷ τινι προσπελάζων οὐχέτι xax! εὐϑεῖαν ὁμοίως τοῖς 
προτέροις μορίοις τὴν συνέχειαν σώζων διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ στερεοῦ ἀντίφραξιν. 
ἀλλὰ T, xwv αὐτὸν τὸν παϑόντα xol τὴν ἐνέργειαν σώζοντα T, κατὰ τὸν 
παραχείμενον αὐτῷ ἐπὶ τάδε τοῦ στερεοῦ [μέρη] φέρηται ἣ τοῦ ἐξ ἀρχῆς 

25 ἠχήσαντος ἐνέργεια, ἣ λεγομένη ἀποτελεῖται ἠχώ, οὐ τοῦ στερεοῦ πληττο- 

μένου xol ποιοῦντος τὸν ἦχον, ἀλλὰ τοῦ ἐξ ἀρχῆς ἠχήσαντος συνεργῷ πρὸς 
τὴν ἀνάχλασιν χρωμένου τῷ στερεῷ xol λείῳ xoi χοίλῳ, διὰ μὲν τὴν 1ῦ 

λειύτητα ἄϑρυπτον τὸν ἀέρα φυλάττοντι ὁμοῦ πλείονα συνηγμένον τὸν τῷ 
ἤχῳ εἰδοποιούμενον xal οὐ διαχεόμενον xal διὰ τοῦτο ἐναργέστερον sióo- 

80 ποιούμενον, διὰ δὲ τὴν ἀντιτυπίαν χωλύοντι τὴν εἰς τὸ πρόσω τῆς ἐνερ- 
(siue διέξοδον xal τῆς εἰς τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ ἀναχλάσεως συναιτίῳ γινομένῳ. 
οὕτως οὖν xol τὸ ᾿Αριστοτελιχὸν νοητέον, τὸ πάλιν 6 ἀὴρ ἀπωσϑῇ ὥσπερ 

5 M 

σφαῖρα" οὐχ ὡς dip χατὰ φορὰν χινούμενος. ἀλλ᾽ ὡς ἐνεργείᾳ ἠχητιχὸς 
D 

xav αὐτὴν τὴν ἠχήν. 90 

35 p.419»27 "Eotxs δὲ ἀεὶ γίνεσϑαι ἠχώ, ἀλλ᾽ οὐ σαφής. 

Ὅταν ὅλως δηλαδὴ ψοφῇ τι χαϑάπερ xal ἐπὶ τοῦ φωτός" χαὶ 51 

4&p τὸ φῶς ἀεὶ ἀναχλᾶται. ἀνάχλασιν χαλῶν οὐ τὴν ἀπὸ στερεῶν 

μόνων χατὰ ἴσας γωνίας ἐπὶ τὰ ἀντιχείμενα τοῦ φωτὸς ἐνέργειαν, ἀλλὰ 
χαὶ τὴν ἀπὸ δγρῶν χαλουμένην παρὰ τοῖς νεωτέροις διάχλασιν. ἐξ ἀμφοῖν 

24 μέρη uncis inclusi 99 ἀπὸ τῶν ὑγρῶν a 
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^ , M * P] 5 - [4 , - γὰρ πάντῃ τὸ φῶς, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν μόνοις τοῖς ἡλιουμένοις, εἰ χαὶ μὴ τοιοῦτον 39v 
πάντως οἷον σχιὰν ποιεῖν, ὡς τὸ ἀπὸ ὕδατος T, χαλχοῦ ἀναχλώμενον. μι- 80 
μεῖται δὲ τὴν μὲν διάχλασιν τοῦ φωτὸς ἣ εἰς τὰ πλάγια φερομένη ἀπήχησις" 
σ M e 34 [e ΡΞ Δ Ὰ c ? 5 - 4 c^ * SS - ὅτι γὰρ xal ὁ ἦχος ὡς xal τὸ φῶς xav εὐϑεῖαν πρόεισι μᾶλλον, δηλοῖ 

- b 9 - b! e ΄ ΄ “- / 5 τὸ τοῖς xav εὐθεῖαν τὸ οὖς παραβάλλουσιν ἐξάχουστον μᾶλλον γίνεσϑαι- 
iJ ον T 5 ^ d - 2» τὴν δὲ ἀνάχλασιν ἢ ἠχὼ μιμεῖται, τὴν μὲν σχιὰν ἀποτελοῦσαν ἢ ἐξάχουστος, 
^ δὲ » e ' , ἊΣ Ue, , QUE, T M $x Ἁ 5 - τὴν ἄσχιον ἢ μὴ ἀχουομένη δι᾿ ἀμοδρότητα. τὸ δὲ χενὸν ὀρϑῶς 

λέγεται χύριον τοῦ ἀκούειν χατὰ τοὺς χενὸν τὸν ἀέρα χαλοῦντας, χαὶ 80 
e EA ὦ ἣν ΄ ᾿ ΄ , e , - 1 , ΄, S353 ὡς αὐτὸς ἐπιφέρει, xal κύριον οὐχ ὡς ποιητιχόν (τοῦτο γὰρ ἀπείπατο) ἀλλ 

10 ὡς διαβιβαστιχόν, χαὶ ταύτῃ ποιεῖ ἀχούειν. ὑπομιμνήσχει δὲ χαὶ ὅτι λεῖον 
εἶναι δεῖ τὸ πληγὲν πρὸς τὸ ψόφον γενέσϑαι. ἐὰν γὰρ λεία f ἐπιφάνεια 
τοῦ πληττομένου Tj, εἷς xol ὃ ἐναπολαμβανόμενος μένει. ἀήρ, οὐ ϑραυό ἡττομένου qj, εἷς à μβανόμενος μένει. ἀήρ, οὐ χαταϑραυό- 
μένος ταῖς ἐξοχαῖς xal εἰσοχαῖς τοῦ πληττομένου. 

Wr A * X N ec M 2s E 

p.42033 Φοφητιχὸν μὲν οὖν τὸ χινητιχὸν ἑνὸς ἀέρος συνεχείᾳ 40 
É a s 

15 pey pte axonc. 

V'ocrexóv μὲν εἶπε τὸ χινητιχὸν ἑνὸς ἀέρος, οὐ τὸ δυνάμει μόνον 
V 

y € 2v M Ww. τ , “Ὁ - (e M bj - χ 8 , , M ἀλλὰ xai τὸ ἐνεργείᾳ xtvoüv* ἑνὸς δ᾽ ἀέρος, ὡς ἀϑρύπτου μένειν τοῦ χινου- 
μένου ὀφείλοντος, εἴτε ἀὴρ εἴτε ὕδωρ τοῦτο εἴη, ἀλλὰ τὸ μάλιστα διηχὲς 
νῦν εἴρηται. xol ὅπως ἑνός, δηλοῖ διὰ τῆς συνεχείας: οὐ γὰρ ὡς τὸ ἀδιαί- 

20 ρετὸν ἕν ὃ ἀὴρ οὐδὲ ὡς τῷ λόγῳ ἕν, ἀλλ᾽ ὡς τὸ συνεχές. τὸ δὲ μέχρι 
ἀχοῆς οὐ τὸν πάντως ἀχουόμενον, ἀλλὰ τὸν ἱχανὸν ἀχούεσϑαι σημαίνει, χἂν 45 

ΝΕ e , ,F "m *, - νι Ἃ ^ 3E e Y» ΒΞ 9 

μὴ ὃ ἀχούων T. ἀχοῇ ὃὲ συμφυὴς ὃ ἀήρ, οὐχ ὃ ἔξωϑεν (οὐδὲ γὰρ 
συμφυής) ἀλλ᾽ ὃ συνηρτημένος αὐτῇ κατὰ φύσιν ὡς ὄργανον. τοιοῦτος δὲ 
6 χαὶ ζῶν xal χατὰ τὴν ἀχουστιχὴν εἰδοποιούμενος ζωήν, ὡς τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς 
e 

95 ὑγρὸν χατὰ τὴν δρατιχήν. 

ν.42044 Διὰ δὲ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι κινουμένου τοῦ ἔξω ὃ εἴσω 
χινεῖται. 

Διὰ τὸ ἐν ἀέρι εἶναι δηλαδὴ τὴν ἀχοήν᾽ ταύτῃ γὰρ ἦν συμφυὴς ὃ 
, 3. 7 3x 9 y [4 , Ἁ , e X e - πα τν 

εἴσω ἀήρ. xai ἐν τούτῳ T7, ἀχουστιχὴ ζωή, ἣ μὲν ὡς ζωτιχοῦ ὀργάνου 50 

80 οὖσα χαραχτηριστική (συμφυοῦς τουτέστι ζωτιχοῦ), $ δὲ ὡς χρωμένη τῷ 
τοιούτῳ ὀργάνῳ. διὰ οὖν τὸ ἐν ἀέρι εἶναι τουτέστιν ἐν διηχεῖ, χινουμένου 
τοῦ ἔξω xal ἐνεργείᾳ γινομένου διηχοῦς χινεῖται xal αὐτὸς συμμεταλαμβάνων 
τοῦ ἤχου, ὑπὸ μὲν τοῦ πρώτου πλήξαντος χαὶ τοῦ αἰσϑητηρίου πάσχοντος. 

, ^ . M , ᾽ὔ mM *, Ἁ nd , "ON M Y. 

μεταβιβαζομένης δὲ τῆς ἐνεργείας τῆς ἀπὸ τοῦ πλήξαντος διὰ τοῦ ἔξω 
35 διηχοῦς ἐπὶ τὸ συμφυὲς τοιοῦτον. | 

11 γίνεσθαι ἃ 26 6 εἴσω legit Simplicius: τὸ εἴσω Aa 
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p.420a5 Διόπερ οὐ πάντῃ τὸ ζῷον dxobet, 40r 

Ad *, 2007 b il “Ὁ , - » 5 Ὰ ἘΣΤῚ, ἂν , ^ Ll 

ἀλλ᾽ ὅπου τὸ ζωτιχὸν τῆς ἀχοῖῆς ὄργανον. οὐχὶ δὲ δὴ πάντῃ τὸ ζῷον 

ἔχει ἀέρα τοιοῦτον δηλαδὴ συμφυῇ τῇ ζωῇ τῇ ἀχουστιχῇ χαὶ φύσει ταύτῃ 

εἰδοποιούμενον. 

hi p.42037 Δύὐτὸ μὲν δὴ ἄψοφον ὃ ἀήρ. » σι 

ΚΚαϑόλου τὸ μὴ ἐνεργοῦν τὸν ψόφον χαὶ τὸ μὴ δεχτιχὸν ψόφου δηλοῖ 
αὐτῷ τὸ ἄψοφον. ἁπλῶς μὲν οὖν ὃ ἀὴρ ὡς ἀὴρ ἄψοφος διὰ τὸ εὔϑρυπτον᾽" 
συστατιχὸν γὰρ τοῦ ἀέρος xoi τὸ εὔϑρυπτον χωλυϑεὶς δὲ ϑρύπτεσϑαι xoi 
χινηϑεὶς ἢ ὑπὸ τοῦ πρώτως αὐτὸν πλήξαντος T, ὑπὸ τοῦ προηγουμένως μὲν 

10 ἄλλο δευτέρως δὲ αὐτόν, ὅταν ἢ πληγὴ χωλύῃ τὸ ϑρύπτεσϑαι x s, ὥστε 10 

οὐχ ὡς ἀήρ, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸ ϑρύπτεσϑαι δυνατὸς χωλύεσϑαι. 

p.490a9 Ὁ δ᾽ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐγκατῳχοδόμηται πρὸς τὸ ἀχίνητος 
εἶναι, ὅπως ἀχριβῶς αἰσϑάνηται πάσας τὰς διαφορὰς τῆς 

χινήσεως. 

15 Ὁ συμφυὴς ἀὴρ τῇ ἀχοῇ περιπέφραχται στερεοῖς, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ 
πλήττοντος προσεχῶς χινῆται, διὰ τὸ ἀχριβὴ γενέσϑαι τὴν αἴσϑησιν τῶν 15 

διαφόρων χινήσεων πασῶν. δεῖ μὲν γὰρ χαὶ παϑεῖν τι τὸ αἰσϑητήριον, 
ἰλλὰ σύμμετρον εἶναι τὸ πάϑος, ἵνα T χριτιχὴ ἐπιχρατῇ xat μὴ ἀμβλύνηται GU DCpn meus ] XpVeper Error oy] oras e ae ME 
ὑπὸ τοῦ πάϑους ἐνέργεια. ἦν δ᾽ ἂν ἀσύμμετρον τὸ πάϑος, εἰ προσεχῶς 

90 ἐπλήττετο. ἵνα δὲ ἀχριβῶς αἰσϑάνηται, οὐ πάσχειν δεῖ σφοδρῶς, ἀλλ᾽ 
ἐνεργεῖν χαϑαρῶς: παραποδίζει γὰρ T, σφοδροτέρα πάϑη τὴν χρίσιν. 

p.420211 Διὰ ταῦτα δὲ xat ἐν ὕδατι ἀχούομεν. 

Διὰ ταῦτα λέγων διὰ τὸ τοῖς ὠσὶν ἐγχατῳχοδομῇσϑαι τὸν συμφυῇ ἀέρα 35 

χαὶ περιπεφράχϑαι στερεοῖς σώμασι χαὶ προσεχῶς μὴ χινεῖσϑαι ὑπὸ τῶν 
95 πληττόντων. διὰ γὰρ τὸ περιπεφράχϑαι οὐχ εἴσεισιν εἰς τὸν συμφυῇ ἀέρα 

τὸ ὕδωρ" εἰσιὸν γὰρ ἢ τῷ ψύχειν T, τῷ ὑγραίνειν T, τῷ παχύνειν ἤμβλυνεν 

ἂν τὴν ἀχουστιχὴν αὐτοῦ ἐνέργειαν. ὅταν γοῦν παρεισδύῃ εἰς τὸ οὖς, παρα- 95 
ποδίζει τὴν ἀχοήν᾽ οὐ ῥαδίως δὲ εἴσεισι διὰ τὰς ἕλικας. ὡς δὲ τὸ δια- 
φανὲς ἔχει ὃ χερατοειδὴς λεγόμενος χιτών, περιέχων μὲν τὸ συμφυὲς τῆς 

80 ὁράσεως ὄργανον δγρόν, μέσος δὲ γινόμενος τοῦ τε ἐχτὸς xal τοῦ εἴσω δια- 

φανοῦς, xal χαμὼν χωλύει τὴν ὅρασιν, οὕτω χαὶ ἣ μῆνιγξ περιέχουσα τὸν 
συμφυῇ ἀέρα χαὶ διηχὴς οὖσα xal μεταξὺ οὖσα τοῦ τε ἔξωϑεν xol τοῦ 
εἴσω τοιούτου, ἐπειδὰν χάμῃ x«l ἔχῃ παρὰ φύσιν, παραποδίζει τὴν ἀχοήν- 80 

2 ἀλλ᾽ ὅπου --- ὄργανον om. ἃ οὐχὶ δὲ] οὐ γὰρ ἃ ὃ ἔχειν ἃ 10 post ϑρύπτεσϑαι 

desideratur ψοφεῖ 19 ἀσύμμετρον correxi: σύμμετρον Aa 92 xal διηχὴς οὖσα] οἶμαι 

χαὶ διηχῆ ὄντα margo A 



10 

15 

80 

90 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA II 8 [Arist. p. 4202 15. 18. 19] 145 

p.4202315 ᾿Αλλὰ xai σημεῖον τοῦ dxoósty T, μὴ τὸ ἠχεῖν αἰεὶ τὸ 40r 
οὖς ὥσπερ τὸ χέρας. 

"E&o8sv μὲν προσεχῶς πλήττεσϑαι ὕπό τινος τὸ συμφυὲς πνεῦμα ἣ 
παχύνεσϑαι T, ὀχλεῖσϑαι ὅλως οὐ βουλομένη T, φύσις τοῖς τε περιφράγμο )4 - L i γ Φ E ," Cm T] i φ ς ς Φ περιφραγμαᾶσι 

χαὶ ταῖς ἕλιξι τῶν ὥτων ἐπεχούρησε᾽ διὸ ἀκίνητον πρότερον εἴρηται ὡς μὴ 95 

ὑπὸ τῶν ἠχητικῶν προσεχῶς χινούμενον: διὰ δὲ τὸ ζῆν χινεῖται ἀεὶ xo 
αὗτό. τὴν γοῦν χεῖρα πρὸς τὸ οὖς προσϑέντες xal μιχρὸν ὥσαντες ἐπὶ 
τὸ ἔσω ἤχου γινομένου αἰσϑανόμεϑα, ἀποστενουμένου διὰ τὴν ὦσιν τοῦ 
ἔνδον πνεύματος xal ἐν τῷ χινεῖσθαι προσπταίοντος διὰ στενοχωρίαν τοῖς 

ὠσὶ χαὶ ποιοῦντος τὸν Tjyov, ὥσπερ τὸ τοῖς χέρασι τοῖς αὐλητιχοῖς ἐμφυ- 

σώμενον πνεῦμα. τοῦ μὲν οὖν ἀχούειν σημεῖον τὸ ἠχεῖν, διότι τὴν ζω- 
τιχὴν χίνησιν χινεῖται τὸ πνεῦμα" οὐ γὰρ ἂν ἐν τῇ dicet τῶν ὥτων ἤχει" 40 

τὸ δὲ μὴ ἠχεῖν τοῦ μὴ ἀχούειν διὰ τὸ χάμνειν T, μηδ᾽ ὅλως T, ἀσϑενῶς 
χινουμένου τοῦ πνεύματος. ἐπεὶ δὲ 6 ἐν ἀέρι ἦχος γίνεται Y, στερεοῦ χι- 

, M M Du Lm ΡΞ - TAG 57, ^ , ^ M LC. - “, γουμένου χαὶ τὸν ἀέρα πλήττοντος ἢ τοῦ ἀέρος χινουμένου χαὶ τῷ στερεῷ 
- ΄ , - UN 

προσπταίοντος, τοῦτον γίνεσϑαι τὸν τρόπον ἐν τοῖς ὠσὶν ἦχον παραδιδοὺς 

προστέϑειχε τὸ ὥσπερ τὸ χέρας" χαὶ γὰρ τὸ αὐλοῦν χέρας ἠχεῖ τοῦ πνεύ- 
ματος χινουμένου xal τῷ στερεῷ προσχρούοντος. ἀεὶ μὲν οὖν οἰχείαν τινὰ 

“ δὺ 2. - *, A 22N τι πος Ρ 3 ἂν ΤΟΥ, ! Es 5 , ΝΕ χίνησιν ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀὴρ χινεῖται, οὐχ ἀεὶ δὲ ψοφεῖ" ἀλλότριος γὰρ 45 
ὃ ψόφος xal οὐχ ἴδιος, τουτέστιν οὐ χατὰ τὴν αὐτοῦ ἴδιον χίνησιν xo 
ἑαυτὸν χινουμένου τοῦ ἀέρος γίνεται ψόφος, ἀλλὰ χατὰ τὴν T, αὐτοῦ πρὸς 

ἄλλο ἢ ἄλλου πρὸς αὐτὸν πρόσπτωσιν" xal ταύτῃ ἀλλότριος ὁ ψόφος. 

p. 420218 Καὶ διὰ τοῦτό φασιν ἀχούειν τῷ χενῷ xai ἠχοῦντι, 

ὅτι ἀχούομεν τῷ ἔχοντι ὡρισμένον τὸν ἀέρα. ᾿ 

{7 5 , M Ἁ XY 57 , "C ΄“« 3 , 

Ὅσοι οὐχ ὀρϑῶς χενὸν τὸν ἀέρα προσαγορεύουσι, xoi ἡμᾶς φασιν ἀχούειν 
τῷ χενῷ, ἐπειδὴ τῷ συμφυεῖ ὡς ὀργάνῳ προσεχεῖ ἀχούομεν ἀέρι, ἕως ἂν 50 

ἐρρωμένος ἢ (ὅπερ σημαίνων τὸ ἠχοῦντι προστέϑειχεν, ἐν τῇ &x τῆς χειρὸς 
δηλαδὴ οὕτως ὥσει), καὶ ὅτι ἀχούομεν τῷ ἔχοντι ὡρισμένον τὸν ἀέρα. προ οῦτῶς , pev τῷ £y pio ep 

€ -Ὁ e »y 

ὡρισμένος μὲν οὖν οὐχ 6 περιγεγραμμένος: τοῦτο γὰρ dv καὶ ὃ ἔξωϑεν 
í(9ot* ἀλλὰ τῷ ζωτιχῷ ἤγῳ γαραχτηριζόμενος. ἀχούομεν δὲ ἡμεῖς ot πάϑοι" ἀλλὰ τῷ ζωτιχῷ ἤχῳ γχαραχτηριζόμενος. ἀχούομε ἡμεῖς 

[4 - -" , 

σύνϑετοι ἢ xol oi χατὰ ψυχὴν ὅλην ἑστῶτες τῷ ἔχοντι τὸν ὡρισμένον ἀέρα, 

LU 

[i 

τουτέστι τῇ χρωμένῃ αὐτῷ ὡς ὀργάνῳ ἀχουστιχῇ ζωῇ. | 
D 

Mi , 

p.420219. Πότερον δὲ ψοφεῖ τὸ τυπτόμενον ἢ τὸ τύπτον; ἢ καὶ Δθν 

woo. 
zx 

Ta Χ 5 /, - n^ ^ Cmm LY ^ , E ' δὲ 

à μὲν ἦν χύρια τοῦ ψόφου τὰ τύπτοντα xol τὰ τυπτόμενα, τὰ ὃξ 
“ c ^ “Ὁ ^ e ΄ , l4 EE 

δεχτιχὰ αὐτοῦ ὡς τὰ Orgy. εἴρηται δ᾽ ὡς πολλάχις τοὺς ἀμφοτέρους ἕν 

χαὶ τὸ αὐτὸ ἐπιδέχεται λόγους. ἅμα τε γὰρ τύπτων ἐστὶ καὶ τυπτόμενος 

ἢ αὑτό scripsi: αὑτόν Aa 21 τὸ Diels: τῷ Aa 
L 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 10 
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, Ed c ὟΝ δ ὡς M 5 ς / Ἃ Y ' ON , m 
ὃ αἿρ xat δεχόμενος τὸν Tjyov' ὁμοίως δὲ xal τὸ ὕδωρ. πότερον οὖν Δθν 

χυριώτερον τὸ τύπτον T| τὸ τυπτόμενον ζητεῖ xal ἐπιφέρει ὡς ἄμφω, εἰ xoi 

τρόπον ἕτερον, τὸ μὲν ὡς ποιοῦν τὸ δὲ ὡς πάσχον. τύπτει δὲ τὸ χινού- 

n 

pevov xol προσπταῖον, τὸ δὲ ᾧ προσπταίει τύπτετάι. τοῦ OE ἄμφω εἶναι 
, ^ ^Y x x M ? , ^ M e *, Ld χύρια δειχτιχὸν τὸ τὸ μεταξὺ ἐναπολαμβανόμενον διηχὲς οὕτως ἀποπάλλεσϑαι, 10 

ὡς τὰ ἀπὸ τῶν λείων, ὅταν τις χρούσῃ; ἁλλόμενα. διὰ γὰρ τὸ μὴ ϑρύπτεσϑαι 
*, ΄ e pt *, , e o ZA - c y E , v δ. ^ 

ἀνάγχη οὕτως ἀποπάλλεσϑαι, ὥστε μένειν ἕν xal συνεχές, πληγὲν μὲν ἣ 
, ^ M 7. » - , e ^N , [d 

πρώτως T, xai προηγουμένως ἄλλοις πληγεῖσι συμπαϑόν, οὕτω δὲ πληγέν, ὡς 

φϑάνειν τὴν πληγὴν xal τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ ἐνδιδομένην ἠχητικὴν τῶν πληξάντων 
3 Pd A , : N e Ad P VN € ΄ [; der 5 ' Ed irs ἐς m 10 ἐνέργειαν &pb τῆς ϑρύψεως. xal f χίνησις αὕτη οὐ φορὰ οὖσα ὡς ἣ τῶν 
ἁλλομένων, ἀλλὰ διάδοσις ταχεῖα τῆς τε πληγῆς xoi τῆς ἐνεργείας, ἀπει- 15 

χασϑεῖσα τῇ ἄλσει τῇ ἀπὸ τῶν λείων, ὅταν τις χρούσῃ, διά τε τὸ χατὰ 
' M , 7 M M M , M *? , Χ "4 πληγὴν xat ταύτην γίνεσϑαι xal στερεῶν xoi λείων xai αϑρόαν, xol ἔτι 

? DEN , 323 » , M 3 N x , M M , 
απὸ τούτων ἐπ᾽ ἄλλα μεταβαίνειν. ξεπεὶ οὖν χαὶ τὸ XUTTOV XOU τὸ τῦττο- 

σι 

Y. - σ 15 μενον πλάτος τι ἔχειν χρὴ χαὶ δμιαλόν,. τουτέστι λεῖον, ὥστε τὸν ἀέρα πλείω 
ΡῚ ΄ ] , 5 ΄ M , PUN d 3 x ἐναπολαμβανόμενον ἀϑρόον ἀφάλλεσϑαι xat σείεσϑαι, εἰχότως οὐ τὸ 

τύπτον μόνον [πλάτος τι ἔχειν χρή], ἀλλὰ χαὶ τὸ τυπτόμενον χύριον τοῦ 

ἤχου. πάλιν δὲ τὸ ἀφάλλεσϑαι τὴν τῆς πληγῆς χαὶ τοῦ ἤχου δηλοῖ 90 

ταχεῖαν διάδοσιν. : 

διαφοραὶ τῶν ψοφούντων ἐν τῷ xav ἐνέργειαν (9^ 20 p.420a26 Αἱ ὃ 

ψόφῳ δηλοῦνται. 

᾿Απὸ γὰρ τῆς ἐνεργείας φησὶ [Πλάτων τὰς δυνάμεις xol τὰς οὐσίας 
τῶν πραγμάτων γινώσχομεν. ὥσπερ οὖν ὅτι ψοφητιχὸν ἐχ τοῦ ψόφου, οὕτω 
xal ὅτι τοίως ἐχ τοῦ τοιουδὲ ψόφου γινώσχομεν. ὥσπερ γὰρ ἄνευ φω - 25 

τὸς οὐχ δρᾶται τὰ χρώματα, οὕτως οὐδὲ ἄνευ ψόφου τὸ ὀξὺ χαὶ 

τὸ βαρύ: οὐ λέγων ὀξὺ χαὶ βαρὺ αὐτοὺς τοὺς ψόφους, ἀλλὰ τὰ ψοφητιχὰ 
ὀξέως T, βαρέως, ἵνα xai ἀχόλουϑα ἢ τῷ προειρημένῳ. τὰ ψοφοῦντα δὲ 
εἴρηται, ἵα ὡς τὸ φῶς ἕτερον τῶν χρωμάτων, οὕτω χαὶ ὃ ψόφος τοῦ 
ὀξέος χαὶ βαρέος, πλὴν ὅτι τὸ μὲν φῶς αἴτιον τοῖς χρώμασι τοῦ ὁρᾶσϑαι 

30 ὡς ποιητιχόν, ὃ δὲ Ψόφος τοῦ γινώσχεσϑαι τὸ ὀξὺ xal βαρὺ ὡς ἀποτέλεσμα 

n2 [511 

αὐτῶν σημαντιχόν. 

Ρ. 438019299 Ταῦτα δὲ λέγεται χατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ἁπτῶν. 80 

Οὐ τὰ ὀνόματα δμοίως ἔχειν λέγων τοῖς ἐπὶ. τῶν ἁπτῶν τὰ ἐπὶ τῶν 
*, - M Y EN, -Ὁ [d - , , - PR. , AY 5 iJ 

ἀχουστῶν᾽ τὸ γὰρ ἐπὶ τῶν ἁπτῶν ἀντιχείμενον τῷ ὀξεῖ οὐ βαρὺ ἀλλὰ 
b] 5 M - ^ , M] MJ ΄ e » Y Ὰ , [e 

35 ἀμβλὺ χαλοῦμεν: ἀλλὰ τὰ πράγματα ὁμοίως ἔχειν χατὰ ἀναλογίαν, ὡς 

σαφῶς ἐρεῖ, βούλεται. 

4 ᾧ correxi: ὡς Aa 1 ὥστε] ὡς τὸ Α 15 «t scripsi: τε Aa l" «t: À 

πλάτος --- χρή uncis inclusi 18 τὴν --- διάδοσιν] χύριον τοῦ ἤχου Α Πλάτων] quem 

locum respiciat, non video 
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M 

p.420330 Τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ κινεῖ τὴν αἴσϑησιν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 40v 
ἐπὶ πολύ. 

Ὀξὺ μὲν τὸ ἀχουστὸν νῦν φησιν, αἴσϑησιν δὲ τὴν αἰσϑητικήν. τοῦ 85 
^N , Ὰ 2 M M ^ , “-ἰξ M 5 M ' hl , , 7 

δὲ ταχέως xol ἐπὶ πολὺ διάστημα xal ἐπὶ πολὺν ἐπιμένοντος χρόνον ἐξα- 

χούστου δηλωτιχὸν τὸ ἐν ὀλίγῳ ἐπὶ πολύ, ὡς τὸ βαρὺ ἐν πολλῷ 
ὀλίγον λέγεται διὰ τὸ xol βραδέως ἐξαχούεσϑαι χαὶ ἐπ᾽ ἔλαττον Ou 

διάστημα χαὶ ἐπὶ ue ἐπαρχεῖν χρόνον. οὐ δὴ δοχοῦντα ἑαυτῷ 
m , » 

ταῦτα ὃ ᾿Αριστοτέλης, ἀλλ᾽ ὡς ἑτέρων λεγόντων γράφει" xal ἔοιχε πρὸς 

τὸν Τίμαιον ἀποτείνεσϑαι, τὴν συμφωνίαν βουλόμενον τοῦ ὀξέος χαὶ βαρέος 40 
Ὑ , , E E APR LA M Qc d A 5 ' 

ἤχου γίνεσϑαι, προλαμβάνοντος τοῦ ὀξέος xol ϑᾶττον χινοῦντος τὴν ἀχοὴν 

χαὶ τὴν μὲν ἀρχὴν πο τ ἔπειτα ἀμυδρότερον, ὅτε ὃ σύμφωνος αὐτῷ 
Bapbs ὁμοίως τῷ ἀπολήγοντι ὀξεῖ Wünttern λεῖος ἀλλ᾽ οὐ τραχὺς γίνεται 

διὰ τὴν ὁμοιότητα, ὡς πρότερον τοῦ ὀξέος χινοῦντος τὴν ἀχοὴν χαὶ ἐπὶ 
, , , CT 08N , o0 £ Ww. /* , 

χρόνον μένοντός τινα, τοῦ δὲ βαρέος ὕστερον. ὁ Oi ᾿Αριστοτέλης οὐ τι 

ταχεῖ χαὶ βραδεῖ ἀξιοῖ τὸν ὀξὺν χαὶ βαρὺν διαχρίνειν, ἀλλὰ ἀνάλογον τῷ 
- Y - - m; "UN ns - 

ἐπὶ τῶν ὄγχων ὀξεῖ χαὶ ἀμβλεῖ, τῷ τ χεντοῦντι τῷ ὃὲ ὠϑοῦντι. ὡς χαὶ 45 
x2 r4 5 δὰ PRA M - 

τὸ ἐν ἤχοις ὀξὺ διεισδύνειν xal otov χατὰ βάϑος πλήττειν, τὸ δὲ βαρὺ οἷον 
΄ ' - ^ 

ἐπιπολαιότερον xat χατὰ ὕλῖψιν, ὡς τὰ ἐπιχείμενα xai ὠϑοῦντα. διὸ τὴν 

τῶν ἄλλων δόξαν εἰπὼν ἐπαγει" 

3 € M M FR Y Ὁ f 

p.420a31 Οὐ δὴ ταχὺ τὸ ὀξύ, τὸ δὲ βαρὺ βραδύ. 

Κἂν γὰρ ἕπηται τῷ ὀξεῖ ἣ ταχυτής, ὡς ἐπὶ τῶν πόρρωϑεν γινομένων 5? Y p T τῷ ὁ UT) χ ene. «os & ὧν πόρρῳ εν γινομξνῶν 2 

, F 5] M iJ - b] '. Ἃ 3 , πε ἋἋ , E ς e ^w RF 

ἀπηχήσεων (ἐπὶ γὰρ τῶν ἐγγὺς ἢ οὐ γίνεται ἢ ἀνεπαίσϑητος ἢ τοῦ ὀξέος 
, ! 3 3^ E LÀ - NN E - 5. 3 - , 2 Ἁ 

πρόληφψις), ἀλλ᾽ ὅμως ἑτέρα i ἰδιότης xal ἴδιόν τινα Seas φύσιν. ἀλλὰ 
εἴπ - Χ - ^ c c P ^N xüy ἔπηται ὡς εἴπομεν τῇ ine υὲν τὸ τάχος, τῇ ὑπ τ 

διὰ 
σ x ΒΞ ΄ 

ὅμως οὐ ταὐτόν, ἀλλὰ γίνεταί φησι τοῦ μὲν ó τάχος ἣ χί- Al 

νησις τοιαύτη; τοῦ ὀξέος ἢ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἐπὶ πολύ" διὰ τὸ τάχος, 
, ^ P d 2 P) 2 Ἁ M 5. " M ' 2 dO δ , τουτέστι χατὰ τὸ τάχος, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν ὀξύτητα τὸ γὰρ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 

τὴν αἴσϑησιν χινεῖν ταχυτῆτος ἀλλ᾽ οὐχ ὀξύτητος παραστατιχόν, ὡς ἣ ἐν 
πολλῷ χρόνῳ ἐπ᾽ ὀλίγον κίνησις βραδυτῆτος ἀλλ᾽ οὐ βαρύτητος. διὸ xdv 

“Ὁ , M M , , , , ' , 5 [4 5847 τοῦ βαρέος xal τοῦ ὀξέος τοιαύτας λέγωμεν τὰς χινήσεις, οὐχ ὡς ὀξέος b 
i £ XO ENEPC MM. Dr ΡΝ EUN CA 

γχαι βαρέος. σα. ως τ αγξος χαὶ βραδέος £pouuz e ως γὰρ τὸ ὃν [40* 

ὀξὺ xal ἀμβλύ, χατὰ τὰ σχήματα ὄντα τοιαῦτα, ὡς τὸ μὲν χεντεῖν τὸ ὃ 

ὠϑεῖν, διὰ τὸ χινεῖν τὸ τ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὸ ὃὲ ἐν πολλῷ τὸ μὲν ταχὺ 

τὸ δὲ Bpabh edes εἶναι (χατὰ oue ἐς γάρ πως xal οὐ χαϑ᾿ αὑτὸ 
Ἁ 2 » ΑἿ 2 

ταχὺ τὸ ὀξὺ ἢ βραδὺ τὸ ἀμβλύ). οὕτω xal τὸ ἐν ἤχοις ὀξὺ χαὶ βαρὺ οὐχ 
d -Ὁ 2 32 6 , ' ' Y PA ' , Y (- 
ἢ τοιαῦτα, ἀλλ᾽’ ἑπομένως τὸ ταχὺ ἔχει xal βραδύ. χαὶ τοιαύτη piv ἢ 
τῶν προχειμένων ἔννοια. ἐν δὲ τῇ λέξει εἰ μὴ ἔχοι ἣ γραφὴ οὐ δὴ ταχὺ 10 mopoxene : Sj; ββεβι SEN RSS MENIPESREAR "E 

ὡς ἐφιστάνοντος ἀχουστέον τῷ ἐναργῶς c^ e e^ Qe yv» c^ - τὸ ὀξύ, ἀλλ᾽ οὕτω δὴ ταχ 

8 πρὸς τὸν Τίμαιον] Plato Tim. 51 p. 80 12 ὅμοιος ἃ 20 ante οὐ add. zai ἃ 

10* 
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ἐφ’ οἷς χατὰ τὸ δοχοῦν αὐτῷ διαχρίνει, ὅπως γίνονται ἣ μὲν τοῦ ὀξέος 

χίνησις ἐν ὀλίγῳ, f; δὲ τοῦ βαρέος ἐν πολλῷ, ὅτι χατὰ τὸ ταχὺ xol βραδύ. 

πάλιν ἐν τῇ λέξει τῇ τὸ μὲν γὰρ ὀξὺ οἷον χεντεῖ, τὸ δὲ ἀμβλὺ οἷον 
ὠϑεῖ διὰ τὸ χινεῖν τὸ μὲν ἐν ὀλίγῳ, τὸ δὲ ἐν πολλῷ ἐλλείπει τὸ 

M , 2 M NOM ^ [r4 MN ST 3 £37 XS onec τὸ μέν ἐστι ταχὺ τὸ δὲ βραδύ. οὕτω γὰρ εὐλόγως ἐπάγεται τὸ ὥστε 
συμβαίνει xol οἷον κατὰ συμβεβηχὸς τὸ μὲν ὀξὺ ταχὺ εἶναι, τὸ δὲ 
*, * MF 

ἀμβλὺ βραδύ. 

p.420»5 Ἡ δὲ φωνὴ ψόφος τίς ἐστιν ἐμψύχου. 

Εἴδός τι τοῦ ψόφου ἣ φωνή, ἄλλοις τε ὑπάρχουσα ζῴοις xol τῷ λο- 
- M , , M c cum ' M LACWE NDA ἣν ÉNUZ ,F 

quu, xol ταύτῃ μία xoi ὡς σημαντιχὴ xoi χοινωνιχή" διὸ xat ἰδίου λόγου 
τετύχηχε. σαφὲς δὲ xal ὅτι ἐν μόνοις τοῖς ἐμψύχοις ἢ φωνή, xol ὅτι 
NU b! ΄ 9 € , , - ^N b PRA Y. [r4 

αὐλὸς T, λύρα χαϑ' ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν διὰ τὸ ἀπότασιν ἔχειν, ἥτις 
Χ ^ οἰ M ' I BC N ^ / ^ - σ 6 

τὴν διαστηματιχὴν παρὰ τοῖς μουσικοῖς φωνὴν λεγομένην δηλοῖ, οἵα T, με- 
- » —M " , - 

λιζομένη; ἣν τὰ μουσικὰ μιμεῖται ὄργανα. τῇ μὲν οὖν ἀποτάσει τὸ ἐν τῇ 

ψευδεῖ, τῷ τὸ ταχὺ xol ὀξὺ ταὐτὸν λέγοντι xol τὸ βαρὺ xoi τὸ βραδύ. Al 
- 

15 

21 

25 

φωνῇ μιμεῖται μέλος, τῇ ὃὲ τῶν ἤχων διαστάσει τὴν διάλεχτον ταῖς συλλα- ᾿ 
M b - , 2 Χ 5x iJ - , Mj Ὁ σ βαῖς διωρισμένην. ἐναργὲς OR xol τὸ πολλὰ τῶν ζῴων μὴ φωνεῖν, ὅσα 

μὴ ἀναπνεῖ. 

p.420»11 Εἴπερ ἀέρος χίνησίς ἐστιν 6 ψόφος. 

ON » , 

'"Aéípoc μὲν λέγει τοῦ ἀναπνεομένου, ψόφον δὲ οὐ πάντα, ἐπεὶ xol ἐν 
ON A λλὰ P! , λ ὅ 2 ΄ AAA 2 M - - ὕδατι γίνεται, ἀλλὰ τὸν φωνητικόν. χαὶ ὅταν ἐπάγῃ ἀλλ᾽ ἐπεὶ πᾶν ψοφεῖ 
τύπτοντός τινος χαί τι xal ἔν τινι, τοῦτο δέ ἐστιν ἀήρ, τὸ ἔν τινι 
δηλαδὴ Y 2X0 λέγει ἡ UG ' c) - - ΠΝ M M δηλαδὴ τὸ μάλιστα λέγει ἠχητιχὸν xoà οὗ ἐν τῇ φωνῇ χρεία, ἐπεὶ xol τ 
C08 ^S , » M “Ὁ ἊΝ , 3 ^ M C0 e A AD AJ ὕδωρ διηχές, εἰ xal ἧττον. διὰ τί οὖν μὴ καὶ ἐν ὕδατι ἣ φωνή; ἢ ἐπειδὴ 

χατὰ φαντασίαν γίνεται σημαντιχήν, τὸ δὲ σημαίνειν ζωῆς ἐστι τελειοτέρας 

xal χοινωνιχῇς xol φαντασίας διηρϑρωμένης, ὡς xol ὀργάνοις χρῆσϑαι ϑερ- 
μοτέροις τε xal τοῖς καϑαρωτέροις ἐνδιαιτωμένοις στοιχείοις" ὅϑεν xol χαρ- 

δίαν ἔχει τὰ φωνοῦντα xol τῷ ἀέρι ἐνδιαιτᾶται. ἀλλὰ xol ἢ φωνὴ ὡς 
ἀρίστη ἐν ἤχοις διὰ τὸ ἀπὸ ζωΐῇς προϊέναι τελειοτέρας xoà τῷ μάλιστα 

διηχεῖ εὐλόγως ἐγγίνεται. 

p.430»16 Ἤδη γὰρ τῷ ἀναπνεομένῳ καταχρῆται ἣ φύσις ἐπὶ 

δύο ἔργα. 

A " , x EIS 1 Y ad di € δή 9 - 1 L2 ναγχαίως μὲν ἐπὶ τὴν ἔμψυξίν τε τοῦ περιχαρδίου ϑερμοῦ xal αὖ 
ἀνέγερσιν τῷ ῥιπίζειν: ἀκίνητόν τε γὰρ μένον χατασβέννυται, xol μὴ ἐμ- 
ψυχόμενον φϑείρει τὸ ζῷον τῇ ὑπερβολῇ ἔτι τε xol (ἐπὶ) τὸ τὰ λιγνυώδη 

13 

25 

φωνεῖν a: αὐλεῖν A, qui tamen in margine habel φωνεῖν 33 ab om. a 

ἐπὶ addidit Diels τῷ τὰ ἃ 

82 

35 

40 

44 

45 
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15 

20 

25 

30 
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συνιστάμενα ἐχεῖ περιττώματα ἐξάγειν. ταῦτα μὲν οὖν πάντα xdy πλείω 41: 
* y ^ y Ἀ , » ἧς ec INCUN Ὁ Y ^F 

Ἢ ἔργα, χοινὸν ἔχοντα τὸ ἀναγχαῖον ὡς ἕν διὰ τοῦτο λέγεται, xol παραδέ- 
ὃ € ? 5 - » - - H M , , M , Y , - 

orat ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν τε τῇ llepi μορίων ζῴων xai ἐν τῷ [Περὶ ἀναπνοῆς. 

ΕΣ τ 
εῦ. e^ p.420»22. Kal πρὸς τὴν φωνήν, ὅπως ὑπάρχῃ τ 

Διαχρίνει γὰρ ΠΠλατωνιχῶς xol αὐτὸς τὰ πρὸς τὸ εἶναι συντελοῦντα, ἐν 50 

οἷς τὸ ἀναγκαῖον, τῶν πρὸς τὸ εὖ εἶναι" ὁποῖον Tj τε φωνὴ ἁπλῶς, διὰ τὸ 

σημαντιχὸν xal χοινωνιχὸν γενομένη χαὶ ἔτι μᾶλλον ἣ ἑρμηνεία ὡς xoi 
τὸν λόγον τελειοῦσα. ἢ γὰρ γεῦσις ὅτι ἀναγκαία πρόδηλον, πρὸς τροφὴν 

συνεργοῦσα, OU ἧς τὸ εἶναι τοῖς ζῶσιν. ὄργανον δὲ τῇ ἀναπνοῇ ὃ 
φάρυγξ ἢ ἣ τραχεῖα καλουμένη ἀρτηρία, OU ἧς εἴσεισί τε xol ἔξεισιν ὃ 

ἀναπνεόμενος ἀήρ, οὐχ ὅλως αὐτὴν ἀπολιμπάνων διὰ τὸ μὴ ὁμοίως ταῖς 
ἔλλεσϑαι xoi συμπίπτειν, χωλυούσης τῆς πο 41ν 

τε χαὶ παχύτητος, ὡς ἔχειν ἀεὶ “ἀέρα ἐν αὑτῇ" ὡς τῷ ἐχπνεομένῳ ἀέρι 
τῷ χατασχεϑέντι χρόνον τινὰ χαὶ ἀϑρόως ἐχπεμπο Ju πεν ἐν τῇ 
φωνῇ οὐ τὴν ἀρτηρίαν μόνην, ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐν no mepteyóuevoy ἀέρα. 

p.420»93 Οὗ δ᾽ Évexa xal τὸ μόριόν ἐστι τοῦτο, ὃ πνεύμων. 

[211 Τὸ μὲν πρῶτον xol χυριώτερον οὗ ἕνεχα T, χαρδία προσεχὲς ὃὲ ὅμως 
τῇ ἀρτηρίᾳ τέλος ὃ πνεύμων. ἐπεὶ οὗτος προσεχῶς δεῖται τῆς ἀναπνοῆς. 
ἐπεὶ πρώτως ἣ xapü(a* αὕτη γὰρ T, ϑερμοτάτη: xal ὃ πνεύμων διὰ τὴν 
ταύτης παράδϑεσιν. 

p.420»24 Τούτῳ γὰρ τῷ μορίῳ πλεῖον ἔχει τὸ ϑερμὸν τὰ πεζὰ 

τῶν ἄλλων. 

Πεζὰ πάντα λέγων τὰ μὴ ἔνυδρα, ὧν τὰ ἀναπνέοντα τῶν ἄλλων πεζῶν 12 
θερμότερα τούτῳ τῷ μορίῳ τῷ πνεύμονι, xol μειζόνως τῇ χαρδίᾳ, ὡς 

M 2 , ὯΝ X , - -Ὁ σ e M - 

μᾶλλον ἐγηγερμένα διὰ τὸ τελειότερον τῆς ζωῆς. ὥστε ἣ πληγὴ τοῦ. 
ἀναπνεομένου ἀέρος ὑπὸ τῆς ἐν τούτοις τοῖς μορίοις ψυχῆς. 
ἐπεὶ γὰρ πάντα χινεῖται ὑπό τινος, ὑπὸ τῆς ψυχῆς δὲ αἱ ζωτικαὶ γίνονται 15 

χινήσεις, ἵνα τὸ χινοῦν δηλώσῃ ὃ φιλόσοφος, ἀχριβῶς ὑπὸ τῆς Ψυχῆς ἔφη, 
ἀλλ᾽ 5 e 6,9 , ^ - Ὰ ^ ! ^ Sf m s ΟΣ: QU NV SN Q3 t ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὃ ᾿Αλέξανδρος χατὰ τὴν ψυχὴν ἀξιοῖ ἀχούειν τὸ γὰρ ὕφ᾽ οὗ 
τοῦ χινητιχοῦ δηλώτιχόν, ὡς τὸ χαϑ᾽ ὃ τοῦ εἰδητιχοῦ " τῆς δὲ ψυχῆς τὸ μέν 
2 9j. ὅ. 4 Ὡς ἀντ τ [d 22 er , ὁρᾷ ὃ ᾿Αλέξανδρος ἐστι χαϑ᾽. ὅ, ὡς ζωτιχοῦ ὀργάνου δριστιχόν, ὃ xal μόνον ὁρᾷ ὃ ᾿Αλέξανδρος, 
τὸ δὲ ὡς τὸ ὕφ᾽ οὗ, τὸ χρώμενον τῷ ὀργάνῳ, ὃ xol χινεῖ τὸ ζῶν σῶμα. 
ἣ δ᾽ οὖν (ἐν) τοῖς ἀναπνευστιχοῖς μορίοις τοῦ ὀργάνου ψυχή; τουτέστιν 
ἣ χρωμένη αὐτοῖς, διὰ τούτων ἐπισχοῦσα μιχρὸν xol ἀϑρόως χινοῦσα τὸν 30 

1 περιττώματα ἐχεῖ συνιστάμενα ἃ 2 παραδίδοται ἃ ὃ ἔν τε ἯΙ Ι 

ἐν τῷ Περὶ ἀναπνοῆς} de Part. anim. Γ᾿ 6 p. 669, de Resp. 1984. p. 417 

Ἱερὶ μορίων ζῴων xal 
4 χαὶ --- φωνὴν] 

ϑάτερον δὲ ἔργον xal φωνήν αὶ — 9x5; piv A l6 60m.a 213 We a 88 ἐν addidi 
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ἀναπνεόμενον ἀέρα χαὶ OU αὐτοῦ πλήττουσα τόν τε ἐμμένοντα τῇ ἀρτηρίᾳ Alv 

pu», τὴν φωνὴν ἐρ- 

», 
Ξ 
ἴω 

e 

0 ἀέρα xoi αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν χατὰ σημαντιχήν τινα 

γάζεται, αὐτὸ τοῦτο τὴν τοιαύτην οὖσαν πληγήν. 

p.420»30 Ἔστι γὰρ xai τῇ γλώττῃ ψοφεῖν, xal ὥσπερ οἵ 
5 βήττοντες. 

»^*N e 2 "Ow pi» ἐν τῇ γλώττῃ ψόφος, ob φωνή, ὡς οὐδὲ 6 ἐν ταῖς χερσίν, 96 
»] , " Χ Ne WIR »^ Ἁ NEN M V od », / , € M ἐναργές" T, δὲ βὴξ δόξειεν ἂν φωνὴ" διὰ τὸ πρὸς τῇ ἀρτηρίᾳ γίνεσϑαι ὑπὸ 
τοῦ ἀναπνεομένου πνεύματος. οὐ μὴν ἔστιν" βίαιος γὰρ xal οὐ xa9' ὁρμὴν 

πρύσπτωσις πρὸς αὐτὴν τὴν ἀρτηρίαν τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος ἣ βήξ, ἣ δὲ 
10 φωνὴ χαϑ’ ὁρμὴν χαὶ οὐχ ἀμέσως τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος τὴν ἀρτηρίαν 

, [2d 2M - N 7 CON δὴ N 5 bi ὃ JN πλήττοντος (ὅπερ ἐπὶ τῆς βηχὸς συμβαίνει διὰ τὸ τὸ ἐμπεσὸν εἰς αὐτὴν 80 
λέγ -^ χλλ - EA - € AY b] ΓΑ] ὃ iJ , νὰ Ὁ φλέγμα ἢ ἄλλο τι στερεὸν ἢ ὑγρὸν ἀποτρίψασϑαι τὴν φύσιν ἐπιχειρεῖν), 

ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ ἐνυπάρχοντος ἀέρος τῇ ἀρτηρίᾳ, ὡς τὸν ἀναπνεόμενον 
ἀέρα χατασχεϑέντα xol ἀϑρόως τὸν ἐνυπάρχοντα ἀέρα τύψαντα δι’ αὐτοῦ 

“Ὁ ' , , M “ ^ - , c ! , Δ M € iJ 15 πλῆξαι τὴν ἀρτηρίαν. xoi τοῦτο δηλοῖ λέγων, ὅτι ψόφος ἐστὶν ἣ φωνὴ 
οὐ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος, ὥσπερ fj βήξ, ἀμέσως αὐτὴν πλήττοντος, 
» A "4 € , A / ^ M , Χ y ! pud, AJ ' ἀλλὰ τούτῳ τῷ ἀναπνεομένῳ δηλαδὴ τύπτει τὸ ἔμψυχον (τοῦτο γὰρ τὸ 
Y ad c eccr6s Y ΡΣ pe Ὁ / Y » ἌΝ τΌ N - , ἔμψυχον εἴρηχε) τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ πρὸς αὐτήν" ὡς τὸν περιεχόμενον 35 

€ Ld ΄ -Ὁ “- 

εἶναι τὸν ὑπὸ τῆς ἀϑρόας χινήσεως τοῦ ἀναπνεομένου χινούμενον xal τῇ 

20 ἀρτηρίᾳ σφοδρότερον προσπταίοντα. 

Ρ. 43111 Σημεῖον 0à τὸ μὴ δύνασϑαι φωνεῖν ἀναπνέοντα μηδ᾽ 
ἐχπνέοντα, ἀλλὰ χατέχοντα' χινεῖ γὰρ τούτῳ ὃ κατέχων. 40 

[τ P) , - Χ y ἊΝ b Χ , Ὁ Νὴ “«ὠ Κινεῖ μὲν ὃ ἀναπνέων, ἔμψυχος δηλαδὴ ὧν xal χινούμενος ὑπὸ τῆς 43 

ψυχῆς, χρώμενος OE τῷ ἀναπνεομένῳ οὐ πρὸς τὸ εἰσπνεῖν T, ἐχπνεῖν, ἀλλὰ 
χατέχων, ἵνα τούτῳ ἀϑρόως τύψῃ τὸν ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ xal προσχρούσῃ αὐὖ- 45 
τὸν τῇ ἀρτηρίᾳ. διὸ οὐχ οἷόν τε ἅμα ἀναπνεῖν τε χαὶ φωνεῖν, εἴ γε ἣ μὲν 
φωνὴ ἐν χατοχῇ τοῦ ἀναπνεομένου ἀέρος xol τῇ ἐν αὐτῇ τῇ ἀρτηρίᾳ αὖ- 

-Ὁ , [d CN , ^ 2 ^ , Ἃ Y, -^ y » Ἁ , 

τοῦ χινήσει,. ἣ ὃὲ ἀναπνοὴ ἐν διεξόδῳ ἢ ἔξω ἢ εἴσω πρὸς τὸν πνεύμονα. 
ερὶ ὃὲ τῶν ἰχϑύων ὡς μὴ ἀναπνεόντων εἰς τὴν Περὶ ζῴων μορίων πραγμα- 

30 τείαν ὡς ἐρῶν ὑπερτίϑεται" τῷ γὰρ ὕδατι ἀντὶ τοῦ ἀέρος xal τοῖς βραγχίοις 
ἀντὶ τοῦ πνεύμονος πρὸς χατάψυξιν τοῦ περιχαρδίου χρῶνται ϑερμοῦ. 

τῷ οι 

5 

p.421a7 [Περὶ δὲ ὀσμῆς xal ὀσφραντοῦ ἥσσον εὐδιόριστόν ἐστι oo 
τῶν εἰρημένων" οὐ γὰρ δῆλον ποῖόν τί ἐστιν ὀσμὴ οὕτως 

ὡς ὁ ψόφος ἣ τὸ φῶς ἣ τὸ χρῶμα. 

35 Ὅτι μὴ ἀχριβὴς μηδὲ διηρϑρωμένη fui ἢ ὀσφραντιχὴ ὑπάρχει 

αἴσϑησις, δηλοῖ οὐ σαφῶς τὸ ὑποχείμενον γνωρίζουσα ὅ τι ποτέ ἐστι, πλὴν 

4 xai utrumque om. ἃ | δόξειεν ἂν φωνὴ] δόξει Α 11 τὸ semel habet ἃ 

22 τοῦτο ἃ 29 εἰς τὴν Περὶ ζῴων μορίων πραγματείαν] de Part. anim. Γ΄ 6 94 τὸ 

ὁρατόν, πότερον ante τὸ φῶς add. A 
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Ml e bc 60« / D γὰρ ὡς δρατὸν μόνον, ἀλλὰ ; ς φῶς ἢ ὡς χρῶμα 4 ὡς ὀσφραντόν. οὐ γὰρ ὡς ὁρατὸν μόνον, χαὶ ὡς φῶς 7| ὡς χρῶμα 42r 
iN ε ΄ 

χαὶ τὰ τούτου εἴδη ἣ τς γνωρίζει ἥ τε ἀχοὴ χαὶ ὡς ψόφον xal τὰς τούτου 
διαφοράς. οὐχ οὕτως T, Barn) τί τὸ ὑποχείμενον γνωρίζει, οὔτι παν- 

- » - LM - E 
τελῶς ἀγνοοῦσα, st γε ἣ μέν ἐστι γλυχεῖα, ἢ δέ ἐστι δριμεῖα 7, αὐστηρὰ ἢ 

5 ὀξεῖα, ἀλλ᾽ οὐ σαφῶς διαρϑροῦσα, ὡς μάλιστα μὲν dy τοῦτο ἐχ τῆς ἧμε- 
, , , Ped ^N 2 “ὦ ^n » - € 

τέρας γνοίημεν συναισϑήσεως. δῆλον OE xal £x τοῦ μηδὲ ὄνομα τῷ χοινῷ 
M M e M ^ , - 

χεῖσθαι ὀσφραντῷ τὴν ὑποχειμένην αὐτῷ δηλοῦν φύσιν xol ἐχ τοῦ τὰ uspt- 5 
χώτερα ἐχ τῶν γευστῶν πάντα εἰλῆφϑαι" ἐχεῖϑεν γὰρ xal τὸ γλυχὺ xoi τὸ 

δριμὺ xal τὰ πιχρά᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἐπὶ τῶν ἁπτῶν, εἰ xol τὸ χοινὸν ἀνώ- 
^ ^ ΄ 5 ἘΝ» 

10 νυμὸν διὰ τὴν χατὰ γένος αὐτῶν διαφοράν, οὐχ ἐξ ἄλλης τὰ μεριχώτερα 
2x UE τ ΄ » ^ -- NY M Χ ^ P , ΄ » 

ὀνόματα αἰσϑήσεως εἴληπται. δηλοῖ OR xal τὸ μηδενὸς αἰσϑάνεσϑαι τῶν 
- -Ὁ - M , Ἢ 

ὀσφραντῶν ἄνευ τοῦ λυπηροῦ T, τοῦ ἡδέος, οὐχ ὡς μόνων τούτων οὔσης 
m» » , e [4 , e , M ^ e ^ ^ Ἃ ΄ τῆς ὀσφρήσεως, ὡς ὑπενόησεν ὃ [[λούταρχος (xoi γὰρ ὅτι δριμὺ 7, γλυχύ), 
^3 ^ e , - , e e , , 5 L4 M jJ 325 οὐδὲ μὴν ὁμοίως τῇ γεύσει, ὡς 6 Θεμίστιος βούλεται. ἐχείνη μὲν γὰρ ἐνίων 10 

Ll y » , e “Ὁ , 

15 χυμῶν ἴσως xoi ἄνευ πάσης ἥδονῇς τε xal λύπης ἀντιλαμβάνεται, xol ἐφ᾽ 
à 
€- 

ὧν δὲ τὸ ἡδὺ ἢ τὸ λυπηρὸν ἀχολουϑεῖ, τὸ χριτιχώτερον μᾶλλον ἐν τοῖς 
χατὰ φύσιν γευομένοις ἐπιχρατεῖ T, τὸ xaxd ἡδονὴν χαὶ λύπην παϑαινομένως 
εὐαρεστοῦν ἢ ἀνιλλόμενον" ἣ δὲ ὄσφρησις πολὺ χατὰ τοῦτο μᾶλλον ἢ κατὰ 
τὸ χριτιχὸν τῶν ποιούντων τὴν ἥδονὴν T, τὴν λύπην ἵσταται. πότερον οὖν 

40 ὁ ἄνϑρωπος αἴτιος pode ὀσμώμενος, ὡς τῆς πἰσὺ σεῖς ταύτης οὖχ 15 
ἀχριβῶς μετέ ον; διὸ χαὶ πολλῶν ἐν ταύτῃ ἀπολείπεται ζῴων, ἢ ὡς τῷ 

Πλάτωνι δοχεῖ, 5, τῆς τ τος αὐτῆς φύσις τοιαύτ τ διὰ τὸ χαὶ τὸ ὀσφραν- 
τὸν εἶναι ἡμιγενὲς χαὶ οὐχ ἐν τοῖς στοιχείοις, ἀλλ᾽ ἐν ς 
εἰδῶν τῶν ὀσφραντῶν ὄντων ἀτελῶν (uen γὰρ εἶδος τέλειον 2 δὲ τε- 

25 λειύτη), ἀλλ᾽ ὡς τῶν Dn αὐτὰ συνθέτων ὄντων xal οὐχ ἁπλῶν, 
χαὶ χατὰ μεταβολὴν ὑφισταμένων (χαὶ γὰρ ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐν μίξει τοῦ 
εἰκύμοῦ ξηροῦ quoe τὸ DI DET τε de pee Pp τὸ 2s 

ὶ Ot 
xai 1, inopi. οὐχ ὁμοίως ταῖς ἄλλαις ἀχριβής, χαὶ ὃ dpud: PS 

30 τερον αὐτῆς μετέχει πολλῶν ἄλλων ζῴων. ἀλλ᾽ ἐχ μέρους εἰπὼν τὴν ai- 
τίαν τοῦ ἧττον εὐδιόριστον εἶναι τὴν ὀσμὴν χαὶ τὸ ὀσφραντόν, διὰ τὸ μὴ 
τὴν αἴσϑησιν ταύτην ἔχειν ἡμᾶς ἀχριβῇ, ὑπόνοιαν δίδωσιν ὡς μόνον τοῦτο 
αἰτιώμενος. ἐν δὲ τῷ ποῖόν τί ἐστιν dj ὀσμὴ οὐ τὴν ὀσμὴν ἀντὶ τοῦ 
ὀσφραντοῦ ἀχουστέον, ἀλλὰ σὺν τῇ ὀσμῇ χαὶ τὸ ὀσφραντὸν εἰλῆφϑαι ἥγη- 25 

35 τέον, ἐπειδὴ ἣ xav ἐνέργειαν ὀσμὴ καὶ τὸ ὀσφραντόν ἐστιν, ἵνα χαὶ τὸ 
e e ! , -^ hy Ld -^ ' Ξ' Ld τὰ , z- 2 Lh Ἐν M 23. SN 

ὡς ὃ ψόφος 7, τὸ φῶς 7, τὸ χρῶμα ἀχολούϑως ἐπάγηται, τὸ ἀχουστὸν 

xai τὸ ὁρατὸν τῷ ὀσφραντῷ.. 

p.421310 ᾿Αλλὰ χεῖρον πολλῶν ζῴων: φαύλως γὰρ ὃ ἄνϑρωπος 
ᾶ 

40 Φαύλως μὲν ὀσμᾶται, ἐπειδὴ συμπέφυρται ἐπὶ ταύτῃ τοῖς παῦὕεσιν 

6 μῃδὲ correxi: μήτε Aa 14 θεμίστιος] p. 124,22 21 Πλάτωνι] Tim. 29 p. 66D.— 22 τὸ 
post διὰ om. A 26 ὁ ̓ Αριστοτέλης] de Sensu et sens. 5 p. 4432 88 χείρω ἃ ὃ 01]. ἃ 
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ἣ χρίσις, xal ὡς πρὸς τὰς ἄλλας αἰσϑήσεις φαύλως. χεῖρον δὲ τῶν ἄλλων 42: 
ζῴων, οὐχ ἐπειδὴ τῶν ὀσφραντῶν εἰδῶν ἐχεῖνα χριτικώτερα (τοῦτο γὰρ 80 

ἐχείνοις χατὰ πᾶσαν αἴσϑησιν ἀδύνατον, ἀλλὰ χατὰ πᾶσαν αἴσϑησιν ἐν ἐχεί- 

νοις ἢ πρὸς τὰ πάϑη τῆς χρίσεως σύγχυσις πολλῷ μειζόνως 7| ἐν ἡμῖν 
5 ἐπὶ τῆς ὀσμῆς), ἀλλὰ πλεονεχτοῦσιν ἡμῶν ἐχεῖνα χατὰ τὸ πόρρωϑεν ἄντι- 

λαμβάνεσϑαι τοῦ ὀσφραντοῦ, ὡς γύπες χαὶ τὰ ἔντομα, xoi τὸ ἀπὸ σμιχρᾶς 

ἀφορμῆς χινεῖσϑαι πρὸς ταύτην, ὡς αἱ τοῖς ἴχνεσι τῶν ϑηρίων ἐπαχολου- 
ϑοῦσαι χύνες. 35 

p.421a11. Καὶ οὐδενὸς αἰσϑάνεται τῶν ὀσφραντῶν ἄνευ τοῦ Àu- 
10 πηροῦ 7| τοῦ ἡδέος, ὡς οὐχ ὄντος ἀχριβοῦς τοῦ αἰσϑητηρίου. 

Οὐχ ὅτι μόνα ἔχει ταῦτα τὸ ἡδὺ xal τὸ λυπηρόν" ἑτέροις γὰρ ἀεὶ 

ταῦτα ἀχολουϑεῖ- οὐδὲ ὅτι ἅμα ταῖς ἄλλαις διαφοραῖς τῶν ὀσφραντῶν xol 
τὸ ἡδὺ αὐτῶν χαὶ λυπηρὸν διαχρίνει" οὐ γὰρ dy διὰ τοῦτο ὡς μὴ ἀκριβοῦς 40 

χατεγίνωσχε τοῦ αἰσϑητηρίου (τοὐναντίον γὰρ ἀχριβείας τοῦτο σημεῖον)" ἀλλ᾽ 
15 ἐχεῖνο λέγει ὡς σφοδροτέρας διὰ τὸ μὴ εἶναι πρὸς τὴν xp(oty ἀχριβὲς τὸ 

ὀσφραντιχὸν ἡμῶν ὄργανον δεῖται πείσεως χαὶ πληχτιχωτέρας, ἵνα πρὸς τὴν 

Ἰνῶσιν διεγερῦῇ, ὡς διὰ τὴν σφοδρότητα στὴν T, λυπηρὰν γίνεσϑαι τὴν 
πεῖσιν. χαὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἄνευ τοῦ λυπηροῦ ἢ τοῦ ἡδέος, ὡς οὐχ ἄνευ 
τοῦ λυπεῖσθαι ἢ ἥδεσθαι, δεομένου σφοδροτέρας πάϑης τοῦ αἰσϑητηρίου 

20 ὡς μὴ ἀχριβοῦς. τοῦτο δὲ διὰ τὸ μὴ παρεσχευάσϑαι πρὸς τὴν ῥᾳδίαν εἰς 45 
τὸ χρίνειν ἐνέργειαν, ὅϑεν οὐδὲ χαϑαρὰν ἀποδίδωσι τὴν χρίσιν παραποδιζό- 
pevoy ὑπὸ τῆς πάϑης. δεῖ μὲν γὰρ πάντως παϑεῖν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ 
τὸ αἰσϑητήριον, ἀλλὰ τὸ σφοδρότερον πάϑος χωλύει τὴν χριτικὴν ἐνέργειαν. 

χατὰ φύσιν οὖν ἐν ἡμῖν τὸ ὀσφραντιχὸν αἰσϑητήριον ἰσχυροτέρας δεόμενον 
25 πάϑης, ὡς δηλοῖ τὸ πάντως ἥδεσθαι 7| λυπεῖσϑαι, ἀμυδροτέραν εἰκότως ὡς 

πρὸς τὰς ἄλλας ἐν ἡμῖν αἰσϑήσεις ἔχοι τὴν χρίσιν. 

ν. 421118 Εὔλογον δ᾽ οὕτω xal τὰ σχληρόφϑαλμα τῶν χρωμάτων 60 

αἰσϑάνεσϑαι. 

Παραδείγματι οὐχ ἀχριβοῦς αἰσϑητηρίου τῷ σχληροφϑάλμῳ χρῆται" 
30 xol γὰρ ἐν τοῖς σχληροφϑάλμοις οἷον ἐν τῷ χαρχίνῳ μείζονος τὸ ὀπτιχὸν 

αἰσϑητήριον xal σφοδροτέρας δεῖται πάϑης. 

Ρ.421114 Καὶ μὴ διαδήλους αὐτοῖς εἶναι τὰς διαφορὰς τῶν 

χρωμάτων πλὴν τῷ φοβερῷ xal ἀφόβῳ. | - 

^N , σ , - € M , , 5 M , - M 

Οὐχ ὅτι μόνον τοῦ φοβεροῦ χαὶ ἀφόβου, οὐχὶ δὲ χρώματος T, τῶν 42v 

35 ἐν χρώματι διαφορῶν αἰσϑάνεται ταῦτα τὰ ζῷα (οὐ γὰρ ἔστι φοβεῖσϑαι 
, M ^ y, ec 5^ CIN 0. 3. QV Χ ἃ —X » ^N 5 

ἐπὶ μηδενί, ὡς οὐδὲ ἥδεσθαι" εἰ δὲ xol ποτὲ μὲν φοβεῖται ποτὲ δὲ ἀντι- 

^ 

9 ἡμᾶς ἃ ll ἔχει scripsi: ἐστὶ Aa 
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χειμένως διατίϑεται, δῆλον ὡς xol διαφόρων αἰσθάνεται ὁρατῶν " ὁρᾶται δὲ τὰ A2v 

χρώματα). ἀλλ᾽ ὅτι οὐχ ἄλλως αὐτῶν ἀν τιλαμβάνεται ἢ τῷ χαταπλήττεσϑαι 7, 5 
χαταλεαίνεσϑαι, ὧν τὸ μὲν φοβερὸν τὸ δὲ ἄφοβον προσαγορεύει, διὰ τὸ μὴ 

χινεῖσϑαι αὐτῶν τὸ ὀπτικόν, εἰ μὴ τῷ σφόδρα παϑεῖν. xol mud δηλοῖ 
N ' —- -“ M , , , - 

τὸ πλὴν τῷ φοβερῷ χαὶ ἀφόβῳ ἀντὶ τοῦ εἰ Ux (τῷ) φοβεῖσϑαι χαὶ 
, 5 - , , - -Ὁ bj , ^ ἫΝ 

E οὐχ ἀποφατιχῶς τοῦ ἀφόβου εἰρημένου, ἀλλ᾽ dedecus. τῷ 

φοβερῷ ὃ 
Ot 

ϑέσεως δηλωτιχοῦ. 

» » x ' , L4 MJ - 

p.421416 "Eotxs μὲν γὰρ ἀνάλογον ἔχειν πρὸς τὴν γεῦσιν καὶ 

ὁμοίως τὰ εἴδη τῶν χυμῶν τοῖς τῆς ὀσμῆς. 

t 1 y Y M5 ZA ve E x 
Ὡς γὰρ ἢ ὄσφρησις πρὸς τὰ ὀσφραντά, ἣ γεῦσις πρὸς τὰ γευστά, xod 

» e ὡς ἣ τος πρὸς τὴν rogue τὰ Bagno πρὸς τὰ Ἑ τά. 
, 

ὲ οἰχειότητα ἔχει πρὸς ἄλληλα, εἴ γε γευστὸν μὲν 6 χυμός, ὅς ἐστι 
ἥν ἘΞ ΄σ 

ξηροῦ ἐν ὕδατι ἀπόπλυσις, ὀσφραντὸν δὲ T, τοῦ ἐγχύμου ξηροῦ ἐν τῷ χοινῷ 
σοῦ ^ 27; τὰ dfc - M - , , Y 2j , , M εἶ Y 

υοᾶατος χαὶι αξρος UT po. x«t τῇὸ οσφρησξι αρα οἰχξειότης ἐστὶ πρὸς τὴν 
[4 

γεῦσιν ὡς ngu ἀντιληπτικῇ. ἀλλὰ τῇ ἀχριβείᾳ ὑπερέχει τὴν ὄσφρησιν 

T| γεῦσις, διὰ τὸ ἁφήν τινα xal ταύτην εἶναι, τὴν δὲ ἁφὴν ἀχριβεστάτην 

|» τοῦ ὅλου 
^, ». » - M ἔχειν τὸν ἄνϑρωπον διά τε τὴν λεπτότητα τοῦ δέρματος χαὶ τ 

σώματος εὐχρασίαν. 

M 

p.421a4292 Διὸ xal φρονιμώτατόν ἐστι τῶν ζῴων. 

ὭὩς τοῦ ἀνθρωπείου ὅλου ὀργάνου δι᾿ εὐχρασίαν ἱχανοῦ πρὸς ὑποδοχὴν 
-Ὁ MJ , 2 , mM ; ^N v Ἃ “ἐς 

[^ £fr)^ c dnTc- 7) " T e £T P - “οὶ τῆς xard φρύνησιν ἐνεργόύσης ψυχῆς. φρονιμώτατον δὲ εἴρηται ἢ ὡς xal 
τῶν ἄλλων, ὅσα διηρϑρωμένην χαὶ Sod ἔχει. φαντασίαν. χοινότερην 

, Ἐ —u m em , » 3e , 

φρονίμων λεγομένων, ὡς xoi B ἵππου φάμεν ἢ ὡς μόνον τὸ ἀνϑρώ- 

πειὸν ζῷον χαὶ φρονήσεως χαὶ τῆς apt στὴς € ἔν (e τοις ἐν χξν ἔσει ἐδ οι 

p.421a326 Ἔστι δ᾽ ὥσπερ χυμὸς ὃ μὲν γλυχὺς ὃ δὲ πιχρός, οὕτω 

xai ὀσμαί. 

2 1 x ^ ^ M 5 iJ δ iJ , ΒΟΥ E 
Απὸ μὲν τῶν χυμῶν xal εἰς τὰς ὀσμὰς μετενήνεχται τὰ ὀνόματα. 

18 

15 

25 

54 
' M 3 S ' M , eo , "4 Ἁ 5». ἃ - 0 

τὸ γλυχὺ τὸ δριμὺ xoi τὰ | ὅμοια. οὐ μάτην δέ (διὰ τί γὰρ μὴ ἀπὸ τῶν 43r 
[d - Ἃ , M , . i Ὁ ῃ [4 »y X Ἁ ' , E ἁπτῶν T, ἀχουστῶν :) ἀλλ τοῦ τὺ De ce ru cer ἐστι 

συγγένεια τοῖς ὀσφραντοῖς πρὸς τὰ Tea διὰ τὴν τοῦ ἐγχύμου ἀπόπλυσιν 

ἐν τῷ χοινῷ ἀέρος τε χαὶ ὕδατος ὑγρῷ. διὰ τί οὖν μὴ ἀεὶ τῷ γλυχεῖ i i 
5 ΄ 5 ^N , , 

χυμῷ ἢ γλυχεῖα ἀχολουϑεῖ ὀσμή; ἐπειδὴ παρατρέπεται ἐνίοτε τὸ ἐναπο- 

1 a ἢ εἰς τὴν οἷ- o [0] τ- πλυνόμενον ἔγχυμον, ἣ δὲ παρατροπὴ εἴς τι φέι 
χείαν τοῦ πράγματος στέρησιν. ἣ μὲν γλυχεῖα x 
ἐπὶ μὲν τοῦ μέλιτος συντρεχούσης τῇ γλυχείᾳ. ὀσμῇ τῆς quisi by δὲ 

2 N 3 M , ^ - χαὶ ἐπὶ τοῦ χρόχου, ἀλλὰ διαφωνεῖ πρὸς τὴν ὀσμὴν γλυχεῖαν οὖσαν οὐ 

: 
Ve 

, M , 

póxou xal μέλιτος, 

l διατίϑεσθαι A 9 τῷ inserui 8 μὲν om. A 12 γε om. ἃ 2T μετενήνεγχται Aa 
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τοιαύτη ὑπάρχουσα T γεῦσις. ὅτι δὲ μετενήνεχται ἀλλ᾽ οὐ προηγουμένως 43r 
ἐπὶ τῶν ὀσφραντῶν χεῖται τὰ ὀνόματα, δηλοῖ τὸ ἄχυρον. τίς γὰρ ἂν χυ- 

ρίως γλυχεῖαν ἣ ὀξεῖαν εἴποι ὀσμήν, εἰ μὴ χατὰ τὴν πρὸς τὰ γευστὰ ἀνα- 
φοράν; ὅτι OE xol ἣ ὄσφρησις τοῦ ἀνοσφράντου πάντῃ ἀντιλαμβάνεται 10 

σι αὐτῷ τῷ μὴ αἰσϑάνεσϑαι. χαὶ οὐ τοῦ σφόδ όνο χλλὰ xoi τοῦ d 0 τῷ μὴ εσϑαι, χαὶ οὐ τοῦ σφόδρα μόνου. ἀλλὰ xal τοῦ ἀμυ- 
^ - , FX ,? , *, A ^ [ed ^ , YR ERN » M 

ὃρῶς ὀσμώδους ἐναργές. ἀλλὰ χαὶ ὅτι διά τινος ἔξωϑεν μεταξὺ ὄντος xal 

διαβιβάζοντος τοῦ ὀσφραντοῦ τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν αἴσϑησιν, πρόδηλον, χαὶ 
ὅτι χοινὸν τοῦτο τοῦ ἀέρος χαὶ ὕδατος, ὃ δίοσμον χαλοῦμεν. χαὶ γὰρ ot 
» € , *» — b] ew x MN Ὁ] Fw σ ^ A ?» 

ἰχϑύες ὀσμῶνται ἐν ὕδατι πρὸς τὸ δέλεαρ σπεύδοντες, ὥσπερ χαὶ τὰ ἐν 

10 ἀέρι. ἔστι γὰρ οὐ μόνον ἐν ὕδατι ἄναιμα, ὡς τὰ ὀστραχόδερμα ἐν αὐτοῖς, 15 
M ? 

ἀλλὰ xoi ἐν ἀέρι ὡς τὰ ἔντομα, ἃ xol μὴ ἀναπνέοντα ὀσφραίνεται. χαίτοι 
χαὶ πεφυχὼς ὀσμᾶσϑαι ἄνϑρωπος xal ὅσα ἀναπνευστικά, ὅταν μὴ εἰσπνέῃ, 
ἀλλ ἢ ἐχπνέῃ ἣ ἐπέχῃ τὸ πνεῦμα, οὐχ ὀσφραίνεται. πῶς οὖν ἐχεῖνα μηδὲ 
πεφυχότα ἀναπνεῖν; τάχα γὰρ dy δόξεις διὰ τὸ μὴ ἀναπνεῖν μηδὲ ὀσμᾶσϑαι, 

15 dÀX ἑτέρᾳ αἰσϑήσει τῶν ὀσφραντῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι. ὅτι γὰρ ἀντιλαμβάνεται 
ἐναργές, ἐπὶ τὸ μέλι φοιτώσης τῆς μελίσσης χαὶ πόρρωϑεν, (καὶ φευγούσης | 
αὖϑις) ὅταν χάηται" ἀλλὰ xal φϑειρόμενα (φαίνεται) ὑπὸ τῶν δυσωδῶν ἢ βα- 20 | 
ρέων. εἰ δὲ αἰσϑάνεται, δῆλον ὡς xaxà τὴν ὀσφραντικήν" αὐτὸ γὰρ τοῦτό ἐστιν 
1j ὄσφρησις, T, τῶν ὀσμῶν ἀντιληπτιχὴ αἴσϑησις. xol τῷ ἀέρι χἀχεῖνα διόσμῳ 

20 ὄντι χρῆται, διαβιβάζοντι τὴν ἐνέργειαν τοῦ ὀσφραντοῦ, οὐχ ὡς ἀναπνεομένῳ, 
ἀλλ᾽ ὡς διόσμῳ προσπελάζοντι μέχρι τοῦ ὀσφραντιχοῦ αἰσϑητηρίου. οὕτω 
γὰρ χαὶ ἡμεῖς χρώμενοι αὐτῷ ὀσφραινόμεϑα, ὡς διόσμῳ προσπελάσαντι 
τῷ αἰσϑητηρίῳ. ἀλλ᾽ ἡμεῖς μέν, ἵνα προσπελάσῃ, διανοῖξαι τέως βουλό- 25 

MJ / » ^ ΄ N MNA. SUL * €- peüa τὰ τέως εἴργοντα τὴν προσπέλασιν, xol πρὸς τὸ διανοῖξαι οἷον τῷ 
25 ἀέρι ὡς ἀναπνεομένῳ χρώμεϑα" ἐχεῖνα OR οὐδὲν δεῖται ὡς μὴ ἔχοντα τὸ 

N υ σ ^N M ' - ΄ » , y , διεῖργον. οὕτω δὲ xal τὰ τῶν σχληροφϑαλμων ὄμματα οὐχ ἴσχοντα βλέ- 

φαρα εὐθέως ὁρᾷ μὴ χινοῦντά τι. δῆλον δὲ ὡς χαὶ τὰ ἀναπνέοντα οὐχ 
οἷά τε ὀσμᾶσϑαι ἐν ὕδατι, ἐπεὶ υ»ηδὲ ἀναπνεῖν. 

2j ) ς 5 ^ Ld - σ e v m μοι 

p.42246 Ἔστι δ᾽ ἣ ὀσμὴ τοῦ ξηροῦ, ὥσπερ ὁ χυμὸς τοῦ ὑγροῦ. 

30 Ἔν γὰρ τῷ διόσμῳ ἐναποπλυνόμενον τὸ ἔγχυμον ξηρὸν τὸ ὀσφραντὸν 81 
ἐργάζεται, ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως xol αἰσϑητῶν ἐρεῖ" τὸ δὲ γευστὸν 

» ' - , ΄ 5. ἢ ' - ΄ δ Y 1 Nue / χἂν ξηρὸν T, οὐ γίνεται αἰσϑητὸν τῇ γεύσει χατὰ τὸν χυμὸν μὴ ὑγρανϑέν, 
ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἐρεῖ. δυνάμει OE τὸ ὀσφραντιχὸν οἷον τὸ ὀσφραντόν, ἐν τῷ 
ἐνεργεῖν κατὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἱστάμενον, ὥσπερ καὶ πᾶσα αἴσϑησις χατὰ 

35 τὸ τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ-: πρὶν δὲ ἐνεργεῖν δυνάμει ἐστίν. 35 

p.4292438 Τὸ δὲ γευστόν ἐστιν ἅπτόν τι. 

Οὐ xaü' αὑτό, χατὰ δὲ τὸ ὑποχείμενον. x«i" αὑτὸ μὲν γὰρ γευστὸν 89 

16 x«i φευγούσης αὖϑις addidit Diels, cf. Them. p. 126,29 l7 φαίνεται addidi, cf. 

Them. 127i, 19 Ὁ] ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως} de Sensu et sens. 5 923 ἐρεῖ] cap. 10 

- 
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ὃ jc, ἐν Ó ἔνῳ δὲ τὴν χγυμώδη γενέσϑαι δεῖ ποιό εἰ ἐνεργεία 48: 6 χυμύός, ἐν ὑποχειμένῳ δὲ τὴν χυμώδη γενέσϑαι δεῖ ποιότητα, εἰ ἐνεργείᾳ 43 
- μέλλει γενέσϑαι γευστή. διὸ τὸ γευστὸν xol ἁπτὸν τῷ ὑποχειμένῳ ἁπτὴ 40 

γὰρ ἢ δγρότης. οὐδὲν δὲ ἁπτὸν χινεῖ τὴν ἁφὴν διά τινος ἔξωϑεν ὄντος 
E^. , Y Nm A ΄ » b] , ΄ [74 $^ Y M 

μεταξύ" εἰ γὰρ xal διά τινος μέσου, ἀλλ᾽ οἰχείου. ὥστε οὐδὲ τὸ γευστὸν 
iJ m - 'N ΑἹ AIC e Lm bi Sx (S bi e , b! Sx »7^* "e AJ 5 τὴν γεῦσιν᾽ σὺν γὰρ τῷ ὑγρῷ χινεῖ, τὸ δὲ ὑγρὸν ἅπτόν. τὸ δὲ οὐδὲ γὰρ 

(n. ERO RD. MA IM ji ἊΝ SUN - RN 5 ΄ y , ἣ ἀφὴ ἀποδέδοται πρὸς τὸ διὰ τοῦ μεταξὺ ἀλλοτρίου ὄντος σώματος. 
M M - , 5 qe. , b , 2 e - [4 e iJ καὶ τὸ σῶμα δέ, ἐν ᾧ ὃ χυμός, τὸ γευστόν, ἐν ὑγρῷ ὡς ὕλῃ. τὴν 

λέξιν ὧδε χρὴ καταστῆσαι" xol τὸ σῶμα τὸ τῇ χυμώδει ποιότητι γευστῇ 45 
» , [4 - , , € , e e C oit 5 ᾿ ^. 

οὔσῃ ἐν δγρῷ πάντως γινομένῃ ὑποχείμενον ὡς ὕλη ὑπέστρωται. οὐ γὰρ 
- eo 

10 ὡς τὸ διαφανὲς οὐ τὰ χρώματα, ἀλλὰ τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν ἐνέργειαν, οὕτω χαὶ 
τὸ ὑγρὸν τὴν τοῦ χυμοῦ ἐνέργειαν, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸν δέχεται τὸν χυμόν, ὡς 
ec e x BN lJ , 5 - MJ ^ ^ [4 , χ Àj $| ὕλη τὰ εἴδη, χατὰ μόνην ἀναλογοῦσα τὴν δεχτιχὴν ὑπόϑεσιν πρὸς τὰ 

πράγματα, ὧν λέγεται δεχτιχή, -ἐπεὶ δηλονότι πῇ μὲν ὡς συμβεβηχὸς ὃ 
χυμὸς ἐν τῷ ὑγρῷ, ὡς ἕδραζόμενος ἐν αὐτῷ, πῇ δὲ ὡς τὰ εἴδη ἐν τῇ 
ῦλ [4 2 M B "7 ΕῚ e - , ΄ 15 ὕλῃ; ὡς ἀνέχοντα xoi στηρίζοντα ἐν ἑαυτοῖς ἐχείνην. 50 

p.422a11 Διὸ xal εἰ ἐν ὅδατι ἦμεν, ἠσϑανόμεϑα dv ἐυβληϑέντος 
τοῦ γλυχέος" 

[4 

Οὐχ ὡς τὴν ἐνέργειαν τοῦ γλυχέος διαβιβάζοντος τοῦ ὕδατος, ὡς 6 
ἀὴρ τῶν χρωμάτων, ἀλλ᾽ ὡς αὐτοῦ πάσχοντος τὴν γλυχύτητα xol ὡς 

20 γλυχέος εἰς τὸ αἰσϑητήριον ἐνεργοῦντος. διὸ οὐχ ἦν ὡς διὰ (τοῦ) μεταξύ. | 

Ρ. 422114 Τὸ δὲ χρῶμα οὐχ οὕτως δρᾶται τῷ μίγνυσϑαι. 43v 

Ἡ πρός τι τινὸς μῖξις τὴν παϑητὴν δηλοῖ μέϑεξιν, τὸ Oi χρῶμα τῷ 
ἀέρι ἀπολύτως χαὶ xav ἐνέργειαν πάρεστιν. οὐ γὰρ χρωματίζεται ὁ ἀὴρ 
χαὶ οὕτως εἰς τὸ αἰσϑητήριον δρᾷ" o0. μὴν οὐδὲ σωματιχαῖς ἀπορροίαις 

25 ἑαυτοῦ εἰς τὸ αἰσϑητήριον φερομέναις τὸ χεχρωσμένον ὁρᾶται. 

p.422215 Ὥς μὲν οὖν τὸ μεταξὺ οὐδέν ἐστιν. 5 

"Ὁ » Ὥσπερ ἐπὶ τῶν χρωμάτων xol τῆς ὄψεως ἔστι τι xal τὸ μεταξὺ ἀλλό- s 
vptov τὸ διαφανές, οὐχ οὕτως ἐπὶ τῆς γεύσεως ἔστι τι μέσον ἔξωϑεν. ὡς 
μέντοι τὸ χρῶμα πρὸς τὴν ὄψιν, οὕτως ἐστὶν ὃ χυμὸς πρὸς τὴν γεῦσιν. 10 

80 γίνεται δὲ γευστὸς ὃ χυμὸς ἢ ἤδη ὧν ἐν ὑγρῷ ἐνεργείᾳ, ὡς τὸ γλυχὺ τοῦ 
μέλιτος, ἢ δυνάμενος ὑγρανϑῆναι, ὅταν ὑγρανϑῇ T, αὐτὸς χεόμενος ὑπὸ τῆς 
ἐν τῷ στόματι ϑερμότητος, ὡς οἵ ὀποί, ἢ μιγνύμενος τῇ ἐν αὐτῷ ὑγρότητι 
ὡς τὸ πέπερι. οἱ δὲ ἅλες αὐτοί τε τηχόμενοι ὑπὸ τοῦ ἐν τῷ στόματι 
€ —- 94 A » - ^ - v f M E "Po ÓvpoO διαχέονται xal συντήχοντες τὴν γλῶσσῳν ἔτι πλείονι τῷ περὶ αὐτὴν 

΄ ς - 
35 μίγνυνται ὑγρῷ. 

τ ὕλῃ] ὕλη interpr. Simplieius 13 πῇ scripsi: τῇ Aa 20 τοῦ addidi 26 τῷ ἃ 

29 ὄψιν correxi: γεῦσιν Aa 91 δυνάμενον A 
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p.492a90 Ὥσπερ δὲ xal fj ὄψις ἐστὶ τοῦ τε ὁρατοῦ xat τοῦ ἀοράτου. 43v 

ΠΟολλάχις zie ἐστὶν ἐναργές, ὡς ἑχάστη αἴσϑησις, προηγουμένως 22 

χαὶ χατ᾽ ἐπιβολὴν τὸ οἰχεῖον γνωρίζουσα αἰσϑητόν, τῷ μὴ αἰσϑάνεσϑαι 

πειρωμένη χαὶ αὐτῷ τῷ μὴ ἐπιβάλλειν καὶ τῆς στερήσεως ἀντιλαμβάνεται 

τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ. ἀλλὰ ταύτης μὲν ὡς χατ᾽ ἔνδειαν ἀναισϑήτου, οὐ 

παρόντος τῷ ὑποχειμένῳ τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἴδους" γνωρίζει δὲ xal τὸ ἀσυμ- 
μέτρως ὑπερβάλλον ἌΡ ἄλλως εἰχότως ἀναίσϑητον λεγόμενον T f, 

BEI ἀντιχειμένως ὍΣ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἴδους παρου- 
σίαν. οὐ Ἰὰρ οἵα τε αὐτῷ ὡς ἂν OT AME συναρμόζεσϑαι, xoi πάλιν 

αὐτῷ τῷ μὴ συναρμόζεσϑαι τὸ ἀναίσϑητον αὐτοῦ γνωρίζει. οὕτως T| ὄψις 
»v [d 5 € , - 

τὸ ἄγαν λαμπρὸν xoi ἢ ἀχοὴ τὴν Drs βροντὴν ἥ τε τς τὸ 

φϑαρτιχὸν τῆς γεύσεως χαὶ Hug d αὐτῆς τῇ ΠῚ τὴν ἐνέργειαν: 
ὅταν μὲν οὖν ἀναίσϑητον λέγωμεν χατὰ στέρησιν ἐπὶ τοῦ ὑποχειμένου τοῦ 
χαὶ τῷ xav ἐπιβολὴν αἰσϑητῷ ὑπεστρωμένου, ὃ ἀναίσϑητον. λέγομεν, 
σ M Y. Y τὸ ΄ ΝΝ y. A, N , Nw MZ c ὅταν μὴ ἔχῃ τὸ εἶδος, χαίτοι πεφυχὸς ἔχειν, T, ἔχῃ piv ἀμυδρῶς δέ, ὡς 
τὸ ἄπουν χαὶ ἀπύρηνον ἐνίοτέ φαμεν ἐπὶ τῶν εὐτελῶς ταῦτα ἐχόντων, τὸ 

- 5 7 ἢ / € DEN, (d^ uA Ὑ Ὁ σ νὰ Ὁ Τα τοιοῦτον τ τ γνωρίζει 3, οἰχεία ἑχάστου αἴσϑησις. ὅταν δὲ ἀντὶ ἀπο- 
φάσεως τὸ ἀναίσθητον zem ὡς τὴν φωνὴν ἀόρατον, οὐχέτι πάντως τὸ 

u , , c 2 cin e , , N 9. ΞᾺ - ^ τοιοῦτον αἰσθητὸν τῇ οἰκεία αἰσϑήσει, ἐπεὶδὴ ἢ ἀπόφασις καὶ ἐπὶ τῶν μὴ 

ὑποχειμένων τῷ εἴδει φέρεται. διὸ xal αὐτὸς ἐφ᾽ ἑνὸς τοῦ τ ὁσαχῶς 
, » , ἊΨ σ δῷ ὦ ἘΣ ΞΕ ς x 957 λέγεται ἐπέστησεν, ἵνα εἰδῶμεν ποῖον μὲν αὔρατον Ἰγώρίζει ἣ ὄψις; ποῖον 

δὲ οὐχί. τοῦ μὲν γὰρ ἀδυνάτου desque ὡς ἔχει dj φωνή, οὐχ ἀντιλαμ- 
βάνεται ἣ ὄψις, τὸ δὲ πεφυχὸς xdv μὴ ἔχῃ 7| φαύλως ἔχῃ; "on 
αύλως δὲ ἔχει T, τὸ ἀμυδρῶς ἢ τὸ OU ὑπερβολὴν βλαπτιχῶς. οὕτω δὲ Nr μο i i 

bI 

xai γεῦσις τοῦ γευστοῦ xal ἀγεύστου, οὐ τοῦ ἀδυνάτου δηλαδή" ὅθεν 

τοῦτο μὲν ἀφεῖται, διαιρεῖται δὲ τὸ ὑποπίπτον ἄγευστον, τὸ ἢ μιχρόν φησιν 
ἢ φαῦλον ἔχον χυμὸν ἢ φϑαρτιχὸν τῆς γεύσεως" τὸ μιχρὸν ἢ ἀντὶ 
τοῦ οὐδὲ ὅλως χατὰ ᾿Αττιχὴν εἰρηχὼς συνήϑειαν, ὅταν πεφυχὸς ἔχειν μὴ 
ἔχῃ, ἣ τοῦτο μὲν Παρεὶς ὡς ἐκ τῶν πολλάχις εἰρημένων γνώριμον ὄν, 
μικρὸν δὲ λέγων τὸ ἀμυδρῶς ἔχον χαὶ φαῦλον, οὐχ ἐκ παραλλήλου τὸ αὐτὸ 
δηλῶν, ἀλλ᾽ οἶμαι τὸ ἀηδίζον τὴν γεῦσιν, ὃ χαὶ αὐτὸ ἄγευστόν πως τῷ 

ἀνίλλεσϑαι περὶ αὐτὸ τὴν γεῦσιν wap δὲ τοῦτο τὸ φϑαρτιχόν. 

[0] p.422331 Δοχεῖ δὲ εἶναι ἀρχὴ τὸ ποτὸν xal ἄποτον. 

PA nj M “Ὁ “ e , , ) 5 M “ ^ 5 , 

ἔστι μὲν τὸ εἶδος τοῦ γευστοῦ ὃ χυμός, ἀλλ΄ ἐπεὶ οὗτος T, ἐνεργείᾳ 

΄ 

ἢ δυνάμει ἐστὶν ὑγρός, εἰ μέλλοι εἶναι αἰσϑητός, πρὸ δὲ τοῦ δυνάμει τὸ 
ὑγρὸν ποτόν, εἰχότως τοῦτο ἀρχή. χαλεῖ δὲ ποτὸν 

, ,F M CN 5 , 

Syepieí, τὸ ὃς ἐνεργείᾳ 

óc νῦν τὸ ἔγχυμον ὑδατῶδες Up xoi προσηνῆ τὸν χυμὸν χαὶ en ἔχον, 

ἵνα ἄποτον LE ὡς ἐξ ὧν αὐτὸς pen Ὁ}: póv, τὸ ὑδατῶδες μὲν ὑγρόν, 50 
^ 

ἄχυμον δὲ T, ἀμυδρὸν T, NI 

T, j ἀηδῆ χυμὸν ἔχον T, φϑαρτιχὸν τῆς γεύσεως. οὐ 

o1 ἐναργῇ]} ἐν ἀρχῇ ἃ 

90 

47 
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UJ ^ m Wt JU DEUX Y e re ARRAS PS LY T E 

γὰρ dv ἀρχὴ εἴη μὴ ὑγρὸν ov* σαφῶς δὲ τὸ φαῦλον εἴρηται, ἐν ᾧ χαὶ 
P! 

τὸ 
"yu 6). - x. ῃ - M T: 5 ^ ei x M τὶ , 6c —- ιλ ᾿ 5 c, -- ATA. 

Uu ηλως ξγχυμοὸν χαὶ τὸ αυϑόρως xat τὸ a Tomos περι S εἰρηται («p 

r, 

xai τὸ φϑαρτιχόν. 

p.492a33 Ἔστι δὲ χοινὸν ἁφῆς xal γεύσεως τὸ ποτόν. 

- 5» * b] , 5 ^ , - y E , ΄ » H H 

5 Νῦν οὐ τὸ εὐσπερῷ ἀντιδιῃρημξένον τῷ ἀπότῳ μόνον λέγων, ἀλλὰ τὸ 
- AJ Ἁ € » * -“ e 

xotyby ἀμφοῖν" xai γὰρ τὸ | ἐχεῖ ἄποτον χοινὸν n. τε ἁφῆς ὡς ὑγρὸν χαὶ 44- 
* , , 

τῆς γεύσεως ὡς χατὰ στέρησιν ὃν ἄγευστον T, Ot ἀμυδρότητα T, QU ὑπερ- 
βολήν. 

^ 

p.422334 Ἐπεὶ δ᾽ δγρὸν τὸ γευστόν, ἀνάγχη τὸ αἰσϑητήριον αὐτοῦ 

10 υήτε ὑγρὸν εἶναι ἐντελεχείᾳ μήτε ἀδύνατον ὑγραίνεσϑαι. 

"Oz x » EX - mA — UP Ξ Ὁ τς Ἁ 18th ROS 4 - , 3} Ἁ τι μὲν ἄχυμον εἶναι δεῖ τὸ γευστιχὸν αἰσϑητήριον φανερόν. ἐπειδὴ 10 
hi » -Ὁ ’ z E 5, —-— e - , e zr ' M fw Ld 5 

τὸ ἴδιον τῆς γεύσεως αἰσϑητὸν 6 γυμός. ἵνα οὖν wy παραποδίζῃ 6 ἐγχεί- 
μενος χυμὸς πρὸς τὴν τῶν ἄλλων χρίσιν. ἄχυμον εἶναι δεῖ, παϑητιχὸν δὲ 
e ^ — zi -— , το τ - 5 , PCR 23 D). 1) P] o - ὑπὸ τῶν χυμῶν οὐ τῷ xac οὐσίαν μεταβάλλειν, ἀλλ᾽ ἵνα σωζόμενον τῆς 

, 7 Cs  ΟΥ ΖᾺ »^3 ^N 

15 ποιότητος μεταλαμβάνῃ.- ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης οὐδὲ ὑγρὸν εἶναι βούλεται διὰ 
τὸ εἰ xal μὴ τοῦ ὑγροῦ ὡς ὑγροῦ τὴν γεῦσιν εἶναι ἀντιληπτικήν, ὅμως οὐχ 
ἄνευ ὑγρότητος. ἀλλὰ νόσημα νομίζεται ἢ τῆς Ἰλώττης ξηρότης" διὸ χατὰ 15 

φύσιν ἔχειν δεῖ τινα xol δγρότητα. εἰ xal ἄχυμον, ἢ τ ὥστε μὴ 
M M L4 

τῷ ἐξυδαροῦν τὸ ἐπεισιὸν ἔγχυμον ὑγρὸν παραποδίζειν αὐτοῦ τῇ ποιήσει. 
N 23112 cipi p * Ζ 2 - 25 40 ἀλλὰ xal ἣ ξηρότης μαχομένη πρὸς τὴν ἐπεισιοῦσαν ὑγρότητα οὐχ ἐᾷ 

παϑεῖν χαὶ τῷ παϑεῖν τὸ αἰσϑητήρ τὸν χρῖναι τὸν ἐν τῷ ὑγρῷ χυμόν. ὅϑεν 
v ΄ kd » , , ΄ - * ^ E. οὔτε χατάξηρος οὖσα οὔτε ἄγαν ὑγρὰ εὐαίσϑητος ἣ γλῶσσα, xoi μάλιστα 

ἐὰν ἔγχυμος ἣ ἐν αὐτῇ ὑγρότης T, ὡς ἐπὶ τῶν d ebd ἢ ὡς ἐπὶ τῶν 20 
HM [4 προγευσαμένων ἑτέρου τινὸς ἐγχύμου. α φὴ 

οὗ πρώτου ὑγροῦ, ἐπειδὴ οὐ διά τινος μεταξὺ ἀλλ FREE: ἢ γλῶσσα 
- 

τ 

ψ΄' € b! m 2*5 M Ἁ b] Lc b! FE t n LA - 

πασχξι ὑὉπὸ τοῦ γευστου, ξαν τὸ περὶ! qoc i U'(pov πλξὸν Ἢ 100100 ὡς 

ἡληατσε τοῦ 

προσεχοῦς ob ἣ ἁφή" ἵνα τὸ πρῶτον τοῦ προσεχοῦς ἢ δηλωτιχὸν ἢ xal 

τοῦ προὐπάρξαντος ἐγχύμου ὑγροῦ, ὡς ἐπὶ πῶν προγευσαμένων ἐγχύμου 

τινός. 

^N 30 p.422»10 Τὰ δὲ εἴδη τῶν χυμῶν. 

' ὃ Ὡς ἐν χρώμασιν ἄχρα τὸ λευχὸν χαὶ τὸ μέλαν, τὰ ἄλλα μέσα 39 
τούτων, οὕτως ἐν χυμοῖς ἄχροι γλυχὺς xal πιχρός, μεταξὺ 
χαὶ of μὲν ἄχροι ἁπλοῖ ὡς ἄμιχτοι πρὸς ἀλλήλους, ot δὲ μέσοι ἐχ τῶν 

ἄχρων μιχτοί, οὐχ ὡς ἐξ ἐχείνων συγχιρνάμενοι, ἁπλοϊχῶς δὲ xxl αὐτοὶ 
35 ὑφιστάμενοι διὰ τὴν πρὸς ἑχάτερον τῶν ἄχρων χοινωνίαν μιχτοὶ ἐνίοτε xal 

t 

T 15 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 20 ἐπιοῦσαν A 91 τῷ (post xal) correxi: τὸ Aa 

ὑγρῷ] ἁπτῷ a 22 οὔτε --- οὔτε scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 
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Ὁ. ἀνάγειν correxi: ἐνάγειν Aa 9 περὶ (post xai) om. ἃ 19 ἐν τῷ Περὶ αἰσϑήσεως] 

Sensu et sens. 2 p. 429a] 24 λέγων p. 423v, 26 26 πρώτῳ (post αἴσϑησις) de 

2 

v - 

δὲ στρυφνὸς δοχεῖ ἐπίτασις εἶναι τοῦ αὐστηροῦ. ἀπερίληπτοι piv οὖν αἱ 

τῶν χυμῶν ἰδέαι, ὡς δὲ εἰς ἐναργεστέρας ταύτας πειρῶνται πάσας ἀνάγειν. 

διὸ χαλῶς ἔφη τὸ σχεδὸν τοσαύτας δοχεῖν εἶναι τὰς διαφοράς. εἰπὼν 

OE τί τὸ γευστόν, τὸ γευστικόν, περὶ οὗ xal προὔχειτο λέγειν, τὸ δυνάμει τοι- 

οὗτον εἶναί φησιν, ἐπειδὴ καὶ fj xav ἐνέργειαν γνῶσις τῷ γνωστῷ δρίζεται 

χαὶ χατὰ τὸ ἐχείνου ἵσταται εἶδος. πάσχει δηλαδὴ τὸ ὄργανον, καὶ πάσχειν 
ποιεῖ τὸ γευστὸν τῷ εἰς τὸ ὄργανόν τι δρᾶν. 

p.422»17 [Περὶ δὲ τοῦ ἁπτοῦ xal περὶ ἁφῆς ὃ αὐτὸς λόγος. 

. 
Διότι ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπὸ τοῦ γνωστοῦ τὴν σύστοιχον ἐϑεώρει 

γνῶσιν, οὕτω xal νῦν ἀπὸ τοῦ ἁπτοῦ τίς ἢ ἁφὴ διορίζεται, δύο προτείνας 

περὶ αὐτῆς ἄπορα" ἕν μὲν πότερον μία ἣ ἁπτιχὴ αἴσϑησις ἢ πλείους, διὰ 
τὸ χαὶ τὰ ἁπτὰ πλείονα εἶναι χαὶ ἀνομοιογενῆ δοχοῦντα xol ἐναντιώσεις 

ἔχειν πλείστας, ἕτερον δὲ εἰ τὸ αἰσϑητήριον αὐτῆς, xal τὸ τῇ ἀἁπτιχῇ 

ὑπεστρωμένον αἰσϑήσει πρώτως ὄργανον ἣ σάρξ ἐστιν ἐν τοῖς ἐναίμοις 

ζῴοις xal τὸ ἐν τοῖς ἀναίμοις ἀνάλογον τῇ σαρχί, ἢ ταῦτα μὲν μεταξύ, 
ὡς ἐπὶ τῶν πρώτων τριῶν αἰσϑήσεων 6 ἀήρ, τὸ δὲ αἰσϑητήριον ἑτέροις. 

χαὶ οὕτω γε αὐτὸς φαίνεται ἐγχρίνων τὸ πρῶτον τῆς ἁφῆς αἰσϑητήριον οὐχ 
εἶναι τὴν σάρχα ἢ τὸ ἀνάλογον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῷ [Περὶ αἰσϑήσεως λέγει, 
πρὸς τῇ καρδίᾳ τό τε τῆς ἁφῆς xal τὸ τῆς γεύσεως, αἰσϑητιχῆς μὲν οὔσης 
χαὶ τῆς σαρχὸς xal τῶν νεύρων, ἀλλ᾽ οὐ πρώτως. ὅπερ ζητῶν τὴν σάρχα 

ὡς μὴ αἰσϑητικήν, ἀλλ᾽ ὡς ἀνάλογον τοῖς μεταξὺ τῷ ἀέρι xol τῷ ὕδατι 
διαγράφει. δηλοῖ γοῦν συμπεραινόμενος τὸν λόγον χαὶ ἁπτὰς μὲν εἶναι 

λέγων τὰς διαφορὰς τοῦ σώματος Tj σῶμα, τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν αὐὖ- 

τῶν τὸ ἁπτιχόν, χαὶ ἐν ᾧ ἣ χαλουμένη ἁφὴ ὑπάρχει αἴσϑησις 

πρώτῳ τὸ δυνάμει τοιοῦτον εἶναι μόριον, προσϑεὶς τὸ πρώτῳ, ἵνα 
δῆλον ἢ περὶ οὗ ἐζήτει ἁπτιχοῦ αἰσϑητηρίου, ὅπου αὐτὸ ϑετέον, xal πρὸς 

ὃ δρῶν οὐχ ἐβούλετο εἶναι τὴν σάρχα τὸ αἰσϑητήριον, ὡς πρῶτον μὲν τὴν 
»΄Ι, Y P1 e ^T Nt - , 3: : , Ni ^N ^ M N 

χαρδίαν εἶναι τὸ ἁφῆς xal γεύσεως αἰσϑητήριον, τὴν δὲ cáp|xa πρὸς μὲν 44v 

ἐχείνην τὸν τῶν μεταξὺ λόγον ἔχειν, εἶναι δὲ xai αὐτὴν αἰσϑητιχὴν, εἰ xol 
^ , e ^ - M 5 , v N , 5 , , δευτέρως. ὅπερ δηλοῖ xal αὐτός, συμφυὲς xol οὐχ ἀλλότριον βουλόμενος 

εἶναι μέσον: ἣ δὲ συμφυὴς μεσότης χαὶ οὐχ ἀπηλλοτριωμένη χοινωνεῖ τῆς 
M » [s bi m 5 7 , M Ὰ , οἷ ' 2) m / » 

πρὸς τὸ ἡγεμονιχὸν ζωῆς. ἀλλ΄ οὐχὶ διὰ τί x«l τὰ ὀστᾶ φαίη àv τις 

αἰσϑητιχά, χαίτοι συμφυῆ ὄντα; ἐπειδή, ἐρῶ, οὐδὲ τὸν τῶν μεταξὺ πρὸς τὴν 
αἴσϑησιν σώζει λόγον, χατὰ τὴν φυτιχὴν ζωὴν ὄντα συμφυῇ. οὕτω μὲν 
n. ^ - 7 , , M AN , , , 

οὖν τὸ δεύτερον διορίζεται πρόβλημα. τὸ δὲ πρότερον διαπορήσας, μή τι 

πλείους αἱ τῶν λεγομένων ἁπτῶν αἰσϑήσεις διὰ τὰς πλείους αὐτῶν ἐναν- 
τιώσεις (μηδὲ γὰρ εἰ ἕν ἁπασῶν χοινὸν τὸ αἰσϑητήριον, εἴτε τὸ πρῶτον 

Aristoteles p. 429}81: πρώτως Aa 

ἐξ ἀλλήλων λέγονται. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι χατ᾽ εἶδος ἀλλήλων διάφοροι, 644r 
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p.492»92 Τὸ δὲ πρῶτον αἰσϑητήριον ἄλλο τί ἐστιν ἐντός" 
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εἴτε τὸ συμφυὲς μεταξύ, ἱχανὸν εἶναι τοῦτο πρὸς πίστιν τοῦ μίαν ὑπάρχειν. 44v 
ἐπειδὴ χαὶ τῆς γλώττης Xonio ἁφῆς οὔσης xai γεύσεως xdy οὐ μία αὐτοῦ), 
τίϑεται ὅμως ὑπάρχειν μίαν τὴν mv, δειχνὺς χαλῶς χαὶ τῶν ἄλλων 10 

ἑχάστην πλειόνων οὖσαν ἐναντιώσεων. χαὶ ζητῶν πάλιν ὀρϑῶς (ὡς, εἰ χαὶ 
πλείους. ἀλλ᾽ εἶναι δεῖ τινα μίαν φύσιν xal ἑχάστην αἴσθησίν, περὶ E 

xai γὰρ τὸ χρῶμα ὡς φῶς τι ὁρατόν " e G egi σὴ 
. € , [4 2 » 1, τ 

at πλείους, ὡς ἐν ὄψει μὲν τ 

ἐν δὲ ἀχοῇ ὃ ψόφος, ἐν ὀσφρήσει OR ἢ ὀσμή, τὸ ἐναποπλυνόμενον οὖσα 
M - REA A Cw c Ed D 2 0 Ξε;5: iP c LONE Lex M 

τῷ xot ἀέρος xoi ὕδατος ὑγρῷ Hp ut Eee χυμός) ζητῶν 
οὖν ὀρϑῶς, τί τὸ ἐν ἁφῇ χοινόν, χἂν μὴ ὠνόμασται, τίϑεται αὐτὸ τὸ σω- 15 

μάτων ὡς σωμάτων διοριστιχόν, ὧν ἀρχαὶ τὰ τέτταρα στοιχεῖα. τουτέστι 

τῶν γενητῶν xai φϑαρτῶν. ἔστι γάρ τι χοινὸν ὡς γινομένων δριστιχὸν εἴδος, 
2^ 7 Y 2 ΄ , 1 P N Ω 2 ΄ ι ἰδίας ἔχον ἐπαχολουϑούσας ποιότητας, χατὰ μὲν τὴν ϑέσιν βαρύτητα χαὶ 
χουφότητα χαὶ τὰς τούτων μέσας ῥοπάς, χατὰ δὲ τὰς εἰς ΕΠ αὐτῶν 
“ποιήσεις ϑερμότητα xai ψυχρότητα χαὶ ξηρότητα xal ὑγρότητα xal τὰς ἐκ 

, , ,F , , a 

τούτων συμπλεχομένας, λειότητα τραχύτητα, σχληρότητα ince τὰς 20 
e , e NSQNE εἰς ς ὦ € ) 5 - M N [ΑἹ b! - 

ὁμοίας. ὡς παραδεδόσϑαι ἡμῖν ὕπ᾽ αὐτοῦ χαὶ τὸ ἕν χοινὸν γένος τῶν 
e M , - ^ » , - δ , 5. P] 5 M ΤΡ 

ἁπτῶν., τό γε πρᾶγμα, χἄἂν ὄνομα αὐτῷ μὴ χέηται. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λέξιν 

ἰτέον. τὸν αὐτὸν εἶναί φησι περί τε τοῦ ἁπτοῦ xal τῆς ἁφῆς λόγον. 

΄ M p.4292»17 Ei γὰρ $ ἁφή μὴ βία, ἐστὶν αἴσϑησις, ἀλλὰ πλείου 
πτὰ ἀναγχαῖον χαὶ τὰ ἁπτὰ πλείω εἶναι αἰσϑητὰ 

T2 * 

᾿Αληϑὲς μὲν xal τὸ ἀντίστροφον. τὸ εἰ πλείω αἰσϑητὰ τὸ ἁπτόν. χαὶ 96 

τὴν ἁφὴν πλείους εἶναι αἰσϑήσεις" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃ προηγούμενος νῦν λόγος 
περὶ τῆς ἁφῆς, ἀπὸ ταύτης ἄρχεται, ἵνα δείξας ὅτι μὴ πλείω Les τὰ 

ἁπτὰ ὁμολογούμενον ἔχῃ χατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστρος φὴν χαὶ τὸ τὴν 
[- ^ ΄ 34 y 2. ^ ^N Y 5 , , 

ἁφὴν μίαν εἶναι αἴσϑησιν. ἀναλαβὼν δὲ τὴν ἀπορίαν, πότερον μία T, πλείους, 

ἐπισυνάπτει xol τὴν ἑτέραν, τί τὸ αἰσϑητήριον τοῦ ἁπτιχοῦ, πότερον T, σὰρξ 30 
Y - » , ΄ ^ Y » , - ΄ Y 

xai τοῖς ἄλλοις ἀνάλογον ἢ οὔ, ἄλλοις λέγων τοῖς ἀναίμοις ζῴοις" xod 
50 ' - 3 m τς «ὦ ε - ΄ σὲ γᾶν τ e EN εὐθὺς τὸ δοχοῦν αὐτῷ ἐνδείχνυται, ὡς τοῦτο μέν ἐστι τὸ μεταξύ. xai 

ὅπως μεταξύ, ἠνίξατο ἐπάγων" 

, 

M m M x wv “ , ^ 4 Ὁ AS , Ἁ Ἃ Φ- Ὡς xai τῆς σαρχὸς μὲν οὔσης αἰσϑητηρίου, δευτέρου δέ" οὐ γὰρ dy 9: 
4 - , , (d - , e ^ - 

τὸ ἄλλο πρῶτον αἰσϑητήριον ἦν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς τ ΤῊΣ ὡς τὸ τοῦ 
5 - € b M [4 , - S ORA! 3.7 , D "ET Bm Εν FE 

ὀφθαλμοῦ ὁγρὸν xol ὃ ἐν τοῖς ὠσὶν ἀήρ. οὐ γὰρ ἦν ἐχεῖ τὸ μεταξὺ αἰ- 
΄ " e » ΄ 

σϑητήριον, ὃ ἔξω ἀὴρ T τὸ ὕδωρ. εἶτα τὴν πρώτην ἐπεξεργάζεται ἀπο- 
^ b , Ld , , , 

ρίαν ix τοῦ δοχεῖν ἑχάστην τῶν ἄλλων αἰσϑήσεων περὶ μίαν ἔχειν ἐναν- 40 
Y d , Y οὖ τίωσιν, ταύτην δὲ περὶ πλείους. 

αἰσϑητὰ εἶναι ἃ 24 ἔχει ἃ 
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p.499»97 Ἔχει δέ τινα λύσιν πρός γε ταύτην τὴν ἀπορίαν: Δάν 

Καλῶς χαὶ τινὰ φάμενος τὴν λύσιν χαὶ πρὸς μόνην τὴν ἐχ τῶν 40 
πλειόνων ἐναντιώσεων ἀπορίαν. ἐπάξει γὰρ χαὶ ἑτέραν περὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ 

πότερον μία ἢ πλείους, ἐχ τοῦ μὴ φαίνεσϑαι ἕν τι χοινὸν τῶν ἁπτῶν γένος" 

5 πρὸς ἣν ἣ νῦν λύσις μὴ ἀπαντῶσα, ἀλλὰ πρὸς μόνην τὴν ἐχ τῶν πλειόνων 
ἐναντιώσεων εἰχότως οὐχ ἁπλῶς ἀλλά τίς ἐστι λύσις. τίς οὖν ἣ λύσις: xal 

ὅτι ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσϑήσεών εἰσιν ἐναντιώσεις πλείους. δῆλον 50 

γὰρ ὡς τὸν ψόφον ἣ ἀχοὴ χατὰ πᾶσαν προσοῦσαν αὐτῷ ἰδιότητα γνωριεῖ, xoi 

τὰς ἀντιχειμένας αὐτῷ συμπιπτούσας, οἷον μέγεϑος xal μιχρότητα, λειότητα 
10 xol τραχύτητα οὐ τὰ ἐν τοῖς ὄγχοις λέγων, ἵνα τὰ χοινὰ οὐ δέον παρεισάγῃ 

αἰσϑητά. ὡς δ᾽ Ἀλέξανδρος e, ἀλλὰ τὰ τῶν ἤχων ἴδια, ὧν μόνη γνωριστιχὴ 

$ dxoá' διὸ χαὶ τὸ τῆς φωνῇς πρόσχειται, ὡς χαλῶς xai ὁ [[λούταρχος 

ἐπέστησεν. εἰσὶ δὲ xal περὶ χρώματα διαφοραὶ τοιαῦται ἕτεραι, 

οἷον μέγεϑος μὲν | ἐπὶ τοῦ στίλβοντος χρώματος χαὶ ὅλως ϑᾶττον ὁρωμένου 45r 

15 xal σφοδρότερον τὴν ὄψιν πλήττοντος, ὡς τὸ τοῦ χρυσοῦ ἔχει χρῶμα xod 
ἀργύρου, σμιχρότης δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ xal πλείονος δεομένου φωτὸς πρὸς τὸ 
δραϑῆναι xal ἀμυδρότερον χινοῦντος τὴν ὄψιν, οἷον τὸ τοῦ μολύβδου  χαὶ 

ς μὲν ἐπὶ τῶν προσηνῶν τῇ ὄψει, ota ἣ τῶν ἀνθῶν, ὡς τραχύτης 
ἐπὶ τῶν μεμερισμένων. εἰ δὲ xol πᾶσι τοῖς δρωμένοις χοινὸν τὸ φῶς, 5 

90 πλείστας ἂν εὕροις διαφορὰς χατά τε τὰ φωτίζοντα λαμπρὰ χαὶ τὰ μή, 

ἀλλ᾽ ἐν σχότει ὁρώμενα, χαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς τε φωτίζουσι πρὸς ἄλληλα xod 
ἐν τοῖς ἐν σχότει ὁρωμένοις: ἔν τε τοῖς διαφανέσι πλείστη διαφορά, ἐνὰρ- 
Ἱέστερον ἢ ἀμυδρότερον φωτιζομένοις, ἢ διὰ τὸ τῶν φωτιζόντων T, τῶν 

διαφανῶν διάφορον, ἢ καὶ παρὰ τὸ συναμφότερον. οὐ ϑαυμαστὸν οὖν, εἰ xol 

τῷ σι περὶ μίαν τὴν τοῦ ἅπτοῦ φύσιν πολλαὶ συμβαίνοιεν διαφοραί. ἣ μὲν οὖν 
i : 

ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν ἀντιϑέσεων ἀπορία λέλυται, ζητεῖ δὲ λοιπόν" 10 

p.422»32 ᾿Αλλὰ τί τὸ ἕν τὸ ὑποχείμενον, ὥσπερ ἀχοῇ ψόφος, 

οὕτω τῇ ἁφῇ; οὐχ ἔστιν ἔνδηλον. 

Ἢ γὰρ ἀπορία οὐχ ἐκ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἣμε- 18 
F, [4 3 , QN » y ' 3; σ 5 Ἁ A yd » 

30 τέρας προτείνεται ἀγνοίας, διὸ οὐκ ἔφη μὴ εἶναι ἕν, ἀλλὰ μὴ elvat &v- 
^ y A Y - N - ^ » M - 2 / eom 
δηλον, ἴσως piv xol τῷ μὴ χεῖσϑαι χοινὸν ὄνομα xal τῆς ἐννοίας iude 1 
ἀπολειπούσης τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως, ἐνίοτε ὃὲ χαὶ τὸ ἀνάπαλιν διὰ 
τὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι δυσϑεώρητον τὸ χοινῇ τῶν γενητῶν σωμάτων ὡς τοι- 

ούτων δριστιχὸν xai τοῦ ὀνόματος ἐχλελοιπότος. ἀπορήσας δὲ ὃ φιλόσοφος 

35 τί τὸ χοινόν, πρὶν ἢ τὸ δοχοῦν ἀποφήνασθαι ζητεῖ τὸ τῆς ἁφῆς αἰσϑη- 

τήριον" τοῦτο μὲν ἵνα ἐπιτείνῃ τέως διὰ τούτων τὴν περὶ τῆς ἁφῆς, ὅτι 

ob μία, ἀπορίαν τῷ ἐνίστασϑαι πρὸς τὴν δοχοῦσαν τοῦ μίαν εἶναι ἀπόδειξιν 

ἀπὸ τοῦ ἕν τὸ ἁπτιχὸν αὐτῆς εἶναι αἰσϑητήριον. εἰ γὰρ μὴ ἣ σὰρξ τὸ 90 

πρῶτον αἰσϑητήριόν, μάλιστα μὲν ἄδηλον, εἰ μὴ πλείω τὰ πρῶτα. εἰ δὲ 

18 ἀνθέων ἃ 2' τὸ (post ἕν) om. ἃ 28 ἔνδηλον scripsi, cf. v. 30: ἔχδηλον Aa 

95 ὡς post ἁφῆς add. A! 
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xul ἕν, οὔπω φανερόν. ὅτι xul ἢ ἁφὴ πάντων μία ets ὡς Táp τῆς 45r 
— fe , , -Ὁ Led —— 

γλώττης χοινοῦ ὑπεστρωμένου ὀργάνου τῇ τε ἁφῇ xal τῇ γεύσει οὐ vm 

αὗται, οὕτως οὐδὲ at τῶν λεγομένων ἁπτῶν αἰσϑήσεις πᾶσαι μία. xv 
τ ΄ ΄ “ ^ ^ e 

χοινὸν T, αἰσϑητήριον πάντων. τοῦτο δὲ ἵνα διὰ τοῦ pueden. τὴν ἁφὴν 

σωματοειδεστέραν τῶν ἄλλων χαὶ παϑητιχωτέραν δείξας αἰσϑήσεων xal τὸ σι 

σύστοιχον αὐτῇ εὕρῃ αἰσϑητόν, τῶν παϑητιχῶν ὃν σωμάτων χαραχτηριστιχόν. 95 

πῶς οὖν f ἁφὴ σωματοειδὴς xai παϑητή, δείχνυται ἐχ τοῦ πρώτου αὐτῆς 
2 , b] , YN 5^ , e 

αἰσϑητηρίου, αὐτόϑεν μὲν οὐδὲ τούτου. ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἄλλων τι, ἀμέσως 
' 

ED αἰσϑητῷ puo ελάζοντος. ἵνα μὴ σφοδρὰ πάϑη τὴν ἀρτικηνεΣ παραποδίζῃ 
, 

10 ἐνέργειαν, οὐ μὴν ἔτι δυναμένου διὰ τῶν ἀλλοτρίων μεταξὺ τοῦ αἰσϑητοῦ 

ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἀλλὰ συμφυοῦς μέσου δεηϑέντος, ζωτιχῶς ὑπὸ τοῦ αἰσϑη- 

τοῦ πάσχοντος xul ἤδη. εἰ xoi ἀμυδρῶς xal δευτέρως, χατὰ τὴν χριτιχὴν 80 

ἐνέργειαν ἱσταμένου χαὶ τότε τὸ 7 pua χαὶ χαϑαρώτερον ἑστὼς xav αὐὖ- 
Y -Ὁ 

τ Tic ἁφῆς τ τον (καὶ γὰρ ἣ γεῦσις 
b! 

τὴν χινοῦντος. ὡς τοῦ πρώτου τ 

15 ἁφή τις χαὶ οὐ χαλῶς πρὸς τὴν οἰχείαν οἰείθομενη ἐνέργειαν, εἰ μὴ ὑπὸ 
^ 

τοῦ ζωτιχοῦ xoi ἤδη αἰσϑητιχοῦ χινηϑείη.) xoi δραστιχωτέρου τοῦ χινοῦντος 

χρήζοντος; οὐχ ἂν q εἰ ἢ δρίζουσα αὐτὸ ζωὴ ὁμοίως Ty ταῖς ἄλλαις rune 
σεσιν ἀπόλυτος, ἀλλὰ διὰ τὸ μᾶλλον εἶναι ἀχώριστος οὐχ ἐπεχτεινομένη 

M EN Ἁ 5 , 

xai ἐπὶ τὰ ἀλλότρια. 

20 p.493a41 Οὐδὲν δοχεῖ σημεῖον εἶναι τὸ γίνεσθαι αἴσϑησιν ἅμα 35 
΄ . ϑιγγανομένῳ 

Ὥς διὰ τὸ σωματοειδέστερον xal παϑητιχώτερον χαὶ τοῦ πρώτου ἅπτι- 89 
χοῦ αἰσϑητηρίου ὑπόνοιαν παρέχοντος προσπελάζειν ἀμέσως τῷ αἰσϑητῷ. 40 

πρὸς ὃ πρῶτον ᾿Αριστοτέλης ἐνίσταται, ὅτι οὐ τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον ἣ 
95 σάρξ, xdv dua τῷ ταύτην ϑιγεῖν αἰσϑανώμεϑα. χαὶ γὰρ εἰ τῷ δαχτύλῳ 

περιταϑείη ὑμήν. ἅμα τῇ ϑίξει fj ἁφή. χαὶ ἔτι ϑᾶσσον, εἰ xal ΠΡ ΡΞ 
αὐτῷ γένοιτο, οὐ μὴν xol διὰ τοῦτο ζωτιχῶς τῆς αἰσϑητιχῆς μετέχων 
ζωῆς. διὰ γὰρ τοῦτο ϑᾶσσον. ἀλλ᾽’ ὅμως οὐχ ἐν τῷ ὑμένι οὐδὲ ἐν τῷ 

συμφυέντι τὸ πρῶτον αἰσϑητιχόν. πῶς οὖν e χαὶ ἣ ἁφὴ γίνοιτο ἂν 
30 διὰ μέσου ἀλλοτρίου, εἴπερ xol δι’ ὑμένος xol OU ὕδατος ἐπὶ τοῦ ὕγραν- 45 

: ϑέντος αἰσϑανόμεϑα δαχτύλου; T, οὐ διὰ τοῦ μέσου, ὡς τὸ ὁρατικόν. ὡς 

αὐτὸς σαφηνιεῖ διὰ τοῦ χατὰ τὴν ἀσπίδα παραδείγματος. 

p.493a7 Ὥσπερ dv εἰ κύχλῳ ἣμῖν περιεπεφύχει ὁ ἀήρ. — ̂" 

Διὰ τῆς τοιαύτης ὑποθέσεως ἅμα μὲν δειχνύς, ὡς οὐχ ἀνάγχη τὸ 50 
35 συμφυὲς ἡμῖν xal προσεχῶς ὁμιλοῦν τῷ αἰσϑητῷ πρῶτον εἶναι αἰσϑητήριον. 

ἅμα OE ὡς οὐχ ἀνάγχη διὰ τὸ ἕν τὸ μεταξὺ εἶναι xol μίαν εἶναι τὰς OU 

αὐτοῦ χινουμένου αἰσϑήσεις, itc τὴν πρώτην ἀπορίαν. ἀλλὰ νῦν 

11 εἰ --- ἀλλαις] fort. εἴη ἡ ὁρίζουσα αὐτὸ ζωὴ ὁμοίως ταῖς ἄλλαις 20 τὴν αἴσϑησιν ἃ 
" - *»* e ^n ) 

21 ϑιγγανομένω A: ϑιγγανομένων a 24 τὸ om. a 21 αὐτῷ om.a 93 ὥσπερ ἂν el] 

χαὶ ὥσπερ εἰ ἃ 91 χινουμένας A 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 11 
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1 

τῷ 

9 

0 

0 

διωρισμένου τοῦ μεταξὺ xol φανερῶν ὄντων τῶν αἰσϑητηρίων ἐπὶ τῶν πρώτων 45r 
^ , , M Ld ipei τ 4 , NACE € [4 € - τριῶν αἰσϑήσεων τὸ πλῇϑος αὐτῶν φαίνεται" ἐπὶ δὲ τῆς ἁφῆς τοῦτο 

νῦν ἄδηλον, τί τὸ πρῶτον αἰσϑη τιχόν, χαὶ εἰ μία T, πλείους αἱ ἁπτικαΐ. Av 

95 ὦ p.423419 Ἐξ ἀέρος μὲν γὰρ 7| ὕδατος ἀδύνατον συστῆναι τὸ 
ἔμψυχον σῶμα. 

iJ Dy 5 - ΝΑ , , ^ n »^ » E d Cen Τὴν αἰτίαν εἰπεῖν διὰ τούτων βούλεται, OU ἣν ἄδηλον ἐπὶ τῆς ἁφῆς 
τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον διὸ χαὶ τῷ αἰτιολογικῷ χρῆται συνδέσμῳ τῷ γάρ" 

ἅμα δὲ χαὶ ὁποῖον ἐπὶ τῆς ἁφῆς τὸ μεταξὺ σαφηνίζει. τίς οὖν αἰτία τῆς 
ἀδηλίας; ἐπειδὴ ἐν τῇ ἁφῇ. αὐτὸ τοῦτο ἁφῇ οὔσῃ ἀμέσως δεῖ προσπελάζειν 
τὸ αἰσϑητὸν τῷ ζῶντι σώματι χαὶ αἰσϑητιχῷ, τὸ δὲ ζῶν ἐπὶ τῶν γενητῶν 

᾿ M -Ὁ , ΨΥ bi f * CN (3; o a 2 xoi φϑαρτῶν σῶμα oy οἷόν τε T, ἀέριον ἢ ὑδάτινον εἶναι, ἵνα ἣν dy 
ὅμοιον τοῖς ἐπὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων ἀλλοτρίοις μεταξὺ γινομένοις, ἀλλὰ 
στερεὸν xal διὰ τοῦτο Ex γῆς τε χαὶ τῶν λοιπῶν μιχτόν. 

p.493a315 Ὥστε ἀναγχαῖον xal τὸ σῶμα εἶναι τὸ μεταξὺ τοῦ 
ἁπτιχοῦ προσπεφυχός. 

Ἃ Pi -Ὁ , ' ^ [4 mA ^N à » M Τὸ μὲν σῶμα λέγει τὸ τῶν ζώντων" τοῦτο δὲ προσπεφυχὸς ὃν μεταξὺ 
ἀνάγχη εἶναι τοῦ τε ἁπτιχοῦ χαὶ τοῦ ἁπτοῦ. χαὶ οὐ τοῦτο ἐξ ἀνάγχης 
συνῆχται ἐχ τῶν νῦν εἰρημένων, τὸ δεῖν προσπεφυχὸς εἶναι τὸ μέσον ἐπὶ 
τῆς ἁπτικῆς, ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἴληπται ἔχ τε τοῦ πάντως τὸ OU οὗ ὑπάρ- 

σ σ [4 , N 2 “ Ἁ ^ , », A χειν, ὅπερ ὕστερον ὑπομνησϑήσεται, xal ἐχ τοῦ μὴ διά τινος ἔξωϑεν τὴν 
χίνησιν γίνεσϑαι ἐπὶ τῆς ἁπτιχῇς, ἀλλ᾽ ὕπ᾽ αὐτοῦ δεῖν τοῦ αἰσϑητοῦ πάσχειν 
Ó - . ὦ 2 , , Ld [r4 v ἈΝ e d c - m A ' ^ À - τὸ σῶμα" οἷς ἐξ ἀνάγχῆς ἕπεται τὸ τὸ ἡμέτερον σῶμα (τοῦτο γὰρ δηλοῖ 

τὸ προσπεφυχὸ ς) τὸν δι᾽ οὗ ἔχειν λόγον. xat οὕτω νοητέον τὴν λέξιν, ὥστε 
ἀναγχαῖον τὸ προσπεφυχὸς σῶμα εἶναι τὸ μεταξὺ τοῦ ἁπτιχοῦ, τοῦ 

, 2 / UN , M ed (6. m—- », ^ m N v A UNS τε πρώτου αἰσϑητηρίου xa δηλονότι xal τοῦ ἁπτοῦ, ἐπειδὴ δεῖ μὲν εἶναι τὸ δι 
f 35 UM. SIEGE SE X NAT , M roe X UN SJ CAMPT- οὗ, οὐχ ἔξωϑεν δὲ ἐπὶ τῆς ἁφῆς- τὰ δὲ ἐν μέσῳ χαὶ οἷον τὸ δι᾿ οὗ Epp 

νεύει" ὅτι γὰρ ἔμψυχον xol στερεόν, ἐχ γῆς τε χαὶ τῶν λοιπῶν μιχτόν. 
“- ^ ow - “ m 

χαὶ γὰρ ζωτιχῶς δεῖ παϑεῖν τὸ μεταξύ, ἵνα χινητικώτερον Ἢ τοῦ πρώτου 
c m" , , » i M Y » ».€ ΄ ^N M 

ἁπτιχοῦ, ἀργοτέρου ὄντος T, χατὰ τὰ ἄλλα αἰσϑητήρια διὰ τὸ σωματοει- 
δέστερον τῆς σωματιχῆς ζωῆς, xol μιχτὸν εἶναι, ἐπειδὴ τοιοῦτον τὸ συνι- 

στάμενον ἔμψυχον σῶμα οἷον τὸ γενητὸν ζῷον. τὸ δὲ 
. 

ρ. 428116 δι᾿ οὗ γίνονται at αἰσϑήσεις πλείους οὖσαι 

10 

15 

25 

τὸν ἀπορητιχὸν εἴρηχε τρόπον ix τοῦ xoi τὴν γλῶσσαν, ὡς αὐτὸς 80 
, 

ἐπιφέρει, δύο εἶναι αἰσϑήσεων ὄργανον, χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον xol τῶν χυ- 

Uy xol τῶν ἁπτῶν οὖσαν αἰσϑητικήν, ὡς μιᾶς ἂν δοξουσῶν εἶναι ἀμφοῖν, 

ὧθ μὰ mÓA E 

E 
T» correxi: 7, Aa 14 τὸ (ante σῶμα) om. A τὸ (post elvat) om. a 

τὸ δὲ Om. à 
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εἰ xol ^ ἄλλη σὰρξ τῶν gon ἦν xpruxr ἐπεὶ δὲ μόνων τῶν ἁπτῶν. 45v ς 

ὡς μὴ ἀντιστρέφειν, ἀλλ᾽ ὅ τι μὲν [τὸ] τοῦ χυμοῦ, τοῦτο χαὶ περὶ τῶν ἁπτῶν 

εἶναι χριτιχόν. οὐχὶ δὲ τὸ τῶν ἁπτῶν πάντως χαὶ χυμῶν, 1 ἕτ e 
T 

eo ξ E I4 Ω e 

τῶν ἐστι φανερά. 

o » M p. 423291 το τὸν y ttc, εἰ πᾶν σῶμα βάϑος ἔχει, τοῦτο ὃ 

ἐστὶ τὸ τρίτον μέγεϑος, 

e c3 - - ^ ΄ M 

Ἐπειδὴ nx i ai τοῦ σώματος διαστάσεις. λαβὼν ὃὲ ἤδη ἐπὶ τῆς 
AJ εἶν xe ΒΞ » Ἁ A b ἘΞ RF ^N M [4 , 

ἁφῆς υὴ εἶναι ἔξωϑεν ἀλλὰ προσφυὲς τὸ ER, εἰρηχὼς δὲ χαὶ ὑμένος 

τ πὰ (oin τὴν ἁφήν, ἔνϑα χαὶ OU ἀλλοτρίου μέσου Ooxsi, τὸ 
-" 2 

&y διάφορον αὐτῆς ἐνδείξασϑαι ἔτ τς διὰ τούτων τις: τὰς τρεῖς αἰσϑήσεις, i 
οὗ μόνον ἐν τῇ περιτάσει τοῦ ὑμένος, ἀλλὰ xal εἰ ἀεί τ 

M ^ [td] , οἷν 

ι μέσον ὑποτεϑείη 
τοῦ ἁπτιχοῦ τε xal τοῦ ἁπτοῦ. ὡς ἐπὶ τῶν ὕδατι ἀμφοῖν ὃ 

^ ^ 

6t 

t ιαϊινομένων xoi 
—- » » 

μεταξὺ τοῦ ὕδατος ὑπάρχοντος, σώματος ὄντος χαὶ διὰ τοῦτο e βάϑος 
ἔχοντος χαὶ τὴν ἄμεσον τῶν ἁπτομένων διείργοντος συναφήν" τυχὸν δὲ 

b] 

49 

χαὶ ἐπὶ | τῶν ἐν ἀέρι μεταξύ τινος ἀερίου παρεμπίπτοντος σώματα, εἴ τι 46r 

ἄρα χαὶ ὃ ἀὴρ προσπελαστιχὸν ἔχοι ὡς τὸ ὕδωρ. ἀεὶ μὲν οὖν οὐχ I - 

AJ d 7 M γ "/ ὦ 

- τι μέσον" οὐδὲ γὰρ x«l αὐτοῦ τοῦ ὕδατος Ἶ τοῦ dépoc* χαὶ ἐφ᾽ ὧν δέ 

μέσον ob. χωλῦον τὴν ἁπτιχὴν αἴσϑησιν, οὐ διαβιβαστιχὸν ἔσται τῆς ἐνερ- 

γείας ὡς ἐπὶ τῶν τριῶν; ἀλλὰ τς τῇ σαρχί, χαϑάπερ uuu παρί- 

στησι διὰ τοῦ χατὰ τὴν ἀσπίδα ὑποδείγματος. xoi ταῦτα μὲν σαφῆ" ἐν 
0: λέξε Lo “Ὁ e 0 M ^ 1 ES Ἁ Ἁ £ ἣν 

& τῇ λέξει τὸ ἀλλὰ E ὅδωρ εἶναι T, ἔχειν πρὸς τὸ ὑγρὸν 
μὲν τὸ εἶναι ὕδωρ, πρὸς δὲ τὸ διερὸν τὸ ἔχειν ἀποδέδοται, ἐν δὲ τῷ 

΄ 

ἀδύνατον ἄλλο ἄλλου ἅψασϑαι ἐν τὸ ἀμέσως πρ ροσυπαχουστέην. 
- M 

c 
ἢ ἘΣ 
S εὶ - 

συνηγορήσας δὲ ἐφεξῆς, i ie ἡμοίως ἔχουσι ταῖς τρισὶν αἰσϑήσεσι xa ΝΞ 
€ 

E 
ξ αἵ λοιπαὶ τῷ ἐπὶ τούτων παρεμπίπτειν τι μέσον, διαχρίνει ἐντεῦϑεν 

p.493»19 ᾿Αλλὰ διαφέρει τὸ ἁπτὸν τῶ 

τιχῶν, χαὶ διὰ τῶν 

Ἐπειδὴ οὖν ἐπὶ τῆς ἁφῆς xai t 
/ , , , A ^ 

οὗ ἐπέχει λόγον, χρὴ ὃ 

τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον. ὡς χαὶ ἤδη τ ὑπὸ τοῦ οἰχείου πάσχον 
b ] M , , ^ A Ἁ ἘΞ QN , ^ ^2 

αἰσϑητοῦ ἀπαμβλύνηται πρὸς τὴν χριτιχὴν ἐνέργειαν, χἀπὶ τούτων τὸ à 

D $8 d ς € γεύσεως οὐδὲν τῶν ἔξωϑεν τὸν δι᾿ 
? 

(η΄ [0] - NT g c N &, ΣΝ - 
, f σ N c 

τοῦτων τὸ Ot OD, ἵνα UT αυξσως 

οὗ, εἰ χαὶ ui, ἀλλότριον, ἀλλὰ προσφὺ υὲς ἀτ ce jv, ἔμψυχον ὃν ὡς εἴρηται 

χαὶ χατὰ τὴν αἰσϑητιχὴν ψυχήν: οὕτω γὰρ ἂν χαὶ προσφυὲς εἴη τῷ πρώτῳ 

αἰσϑητικῷ. παϑεῖν μὲν γάρ τι ὁεῖ xai τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ὡς 
δηλοῦσιν αἱ ὑπερβολαὶ αἰσϑητὸν ποιοῦσαι τὸ πάϑος. ἀλλ᾽ ὅσον ἐγερϑῆναι 

εἰς ἐνέργειαν τὸ δὲ ὑπερβάλλον πάϑος χωλύει. ὑπερβάλλει δέ, ὅταν ἄμεσος 
y! γένηται ἣ τοῦ αἰσϑητοῦ εἰς τὸ πρῶτον αἰσϑητήριον ποίησις. τί οὖν ἐπὶ 

2 τὸ delevi 16 ἔχει a 21 «ei — ἐξ 
χριτιχὴν add. ἀσϑένειαν A' 

1" 

[2] 

12 

15 

fs om. ἃ 28 obv om. a 91 post 
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σι 

10 

n5 [51] 

30 

ῃ -Ὁ 

p.423»17 Ὅλως δὲ ἔοιχεν ἣ σὰρξ xal ἣ γλῶττα, ὡς 6 ἀὴρ καὶ τὸ 
ὕδωρ πρὸς τὴν ὄψιν χαὶ τὴν ἀχοὴν χαὶ τὴν ὄσφρησιν ἔχουσιν, 

τως ἔχειν πρὸς τὸ αἰσϑητήριον, ὥσπερ ἐχείνων ἕχαστον. Φ c3 

ἐν. ^ χείνων,. xatcot δύο προειρηχὼς τὸν ἀέρα χαὶ 
Y ^ - , ΄ ΠΥ ἜΑ ΤΡ , ?, διαχονεῖν αἰσθήσεις, ἢ τὸ ἐχείνων οὐχ [ΟἹ Ἢ 3 e 

χουστέον, ἀλλὰ τῶν διαφανῶν ἁπλῶς x«i διηχῶν xoi S. Q« 
TO 
o Zn N Ξ, ca o2 S c1 o V οἱ go 0 

διόσμων. τρία δὲ ταῦτα χαὶ οὐχ ἐν ἀέρι xal ὕδατι μόνοις, ἀλλὰ χαὶ 
, ^ € ^N ms — € ' Χ Ὁ DUCK ' - ἐν ἄλλοις. ὁμοίως ὃὲ ἔχει τούτοις σὰρξ xol γλῶσσα, xal)? ὅσον xol αὗται 
μεταξὺ χαὶ τὸν OU οὗ ἐπέχουσι λόγον: ἐπεὶ δηλονότι, T αἱ μὲ εἴ us ) οὗ éméy γον" ἐπεὶ δηλονότι, ἢ at μὲν προσφοεῖς, 

iJ ^N , r , y € , (a 5 /, 5 N 5 / M M , τὰ δὲ ἀλλότρια, οὐχ ἔστιν ὁμοία T, ἀναλογία. διὸ οὐχέτι xol τὴν σάρχα 
, , , t - (erus S [edd ἘΣ , S 5 H ΄ e e , , b] T 

πάντῃ ἀναίσϑητον ὡς τὸ ὕδωρ ῥητέον: οὐ γὰρ ταύτῃ ἣ ὁμοιότης, ἀλλ᾽ ἢ 
2 T M e [4 A P - N 2X r i DÀ o 

ὃι οὗ xat αὕτη ὡς πρὸς τὸ πρῶτον x«i αἰσ)ητιχόν. ἢ xai δῆλον ὅτι 

ἐντὸς τὸ τοῦ ἁπτοῦ αἰσϑητιχόν: ἐν γὰρ τῇ χαρδία, ὡς ἐν ἄλλοις 
εἴρηται. 

p.4293»96 Αὗται μὲν οὖν εἰσιν αἱ διαφοραὶ τοῦ σώματος ἣ σῶμα. 

Αὗται, περὶ ὧν ἔλεγεν, ὅτι ἐπιτιϑέμεναι τῇ σαρχὶ αἰσϑὴταὶ γίνονται. 
διὰ δὲ τούτων, ὡς χαὶ ἤδη ἔφαμεν, τὸ ἕν γένος τῆς τῶν ἁπτῶν ἀφορίζεται 
φύσεως, τὸ σωμάτων χαραχτηριστιχὸν ἡ σώματα, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὁποῖα 
διὰ τῶν τὰ στοιχεῖα διοριζουσῶν διαφορῶν ἐδήλωσεν. οὐχοῦν ἣ σώματα 

15. rut x ΄ T NS DN C ὩΣ ΄ Ah) SIS Je ' , παϑητά, ἅπερ γενητά τέ ἐστι xal φϑαρτά᾽ τούτων γὰρ ἀρχαὶ τὰ τέσσαρα 
στοιχεῖα. xai τούτων διαφοραὶ πρῶτον at παϑητιχαὶ ποιότητες. περὶ ὧν 

ἐν τοῖς περὶ στοιχείων εἰρηχέναι λέγει οὕτω τὰ [Περὶ γενέσεως xol φϑορᾶς 
προσαγορεύων. 

p.493»99 Τὸ δὲ αἰσθητήριον αὐτῶν τὸ ἁπτιχόν, xal àv ᾧ ἣ 
χαλουμένη ἁφὴ ὑπάρχει αἴσϑησις πρώτῳ. τὸ δυνάμει τοιοῦτόν 

ἐστι μόριον. 

€ , M - [s ^ , , Ei , M ' ec b eV ' Ορίσας τὸ τῶν ἁπτῶν γένος, ἀπὸ τούτων xoi τὸ ἁπτιχὸν δρίζεται" τὸ 

γὰρ δυνάμει τοιοῦτον. ὁποῖον τὸ ἁπτόν, διότι χατὰ τὸ εἶδος τοῦ γνωστοῦ ἀεὶ 
τὸ ἐνεργείᾳ γνωστιχὸν ἕστηχεν. τὸ OE αἰσϑητιχὸν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ χινού- 

μένον, ἑαυτῷ δὲ οὐχ ἀρχοῦν" διὸ χαὶ πάσχειν τί ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι, 
o Ἁ e , , ^. , QUE 5 c M , ' ^N ^ 

ὅτι μὴ ὡς qüetpousvoy ἀλλὰ τελειούμενον. διὸ οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ τὶ πάσχειν, 

ὅλως δὲ πάσχειν ὡς ἕτέρωϑεν τελειούμενον. δυνάμει δὲ τὸ ἁπτιχὸν ἀλλ᾽ 

237 

30 

( πρὸς om. ἃ 15 τῇ om. A ἐν ἄλλοις] de Sensu et Sens. 2 p. 45921 11 αὗται] 
ἁπτὰ ἃ: ἁπταὶ Arist. libri plerique 18 αὗται om. ἃ 24 τὰ Περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς] 

de Gen. et Corr. B 2 p. 329» 21 αἴσϑησις om. a cf. Arist. 
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3 P] , c , hd , ^N Y e οὐχ ἐνεργείᾳ ̓  ἁπτόμενον γὰρ τὸ τοιοῦτον. γίνεται δὲ τὸ αἰσϑητιχὸν ὑπὸ τοῦ 46r 
, - e EAS I A ee - Een ^N -— ATE A - αἰσϑητοῦ ἐνεργείᾳ τοιοῦτον οἷον ἐχεῖνο διὰ τὴν ἐγγινομένην τῷ αἰσϑητηρίῳ 

i (0^ , 3A E 
e , * - v - PRA - 2 [᾿ς Ξ E. ^ BEST -S M1 e ὑπ αὐτοῦ ἐμφᾶσιν τοῦ εἰόους, ἐπεὶ ἢ χριτιχὴ ἐνέργεια χαὶ ἢ τελεία χατὰ 4θν 

^ 34 , L4 ^ - ^ τὸ εἶδος στάσις ἔνδοϑεν xol χατὰ λόγους τῶν αἰσϑητῶν οὐσιώδεις. οὐ γὰρ 
, b » e Ld e — ὡς σφραγὶς ἢ τύπος τις ἔξωϑεν ἐντίϑεται ἢ γνῶσις xol 6 τῆς γνώσεως 

ὅρος, ἀλλὰ τὸ αἰσϑητήριον παϑεῖν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἀνάγχη" πάσχει γὰρ 
x RARE 7 m OSA ref MEER. «M k τὸ δυνάμει ὃν τοιοῦτον, οὔπω ὃὲ ἐνεργείᾳ. πῶς οὖν οἷόν τε παϑητὸν ὃν 

ν w0 ^ 2 Z N y PEE τ πιχῷ τάς γε πηιηττ τὸ αἰσϑητήριον μὴ χαὶ αὐτὸ τῶν παϑητιχῶν μετέχειν ποιοτήτων ἐνεργείᾳ 
»€ ^ ,F , , 

μετέχον δὲ ἤδη πῶς πείσεται χατ᾽ αὐτάς: ἀλλ᾽ o 
9 x 5 Y 1). 2 9x. T a. mec M , [4 ) 

ερμοῦ xai τῶν ἄλλων αἰσϑήσεται, τῶν δὲ Ó y, xai ταύτῃ ὑπ 

ἀνομοίου πάσχον. ὡς τῆς αἰσϑήσεως οἷον μεσότητός τινος οὔσης: ἢ 
5 M “Ὁ 3 ϑ ἘΞ / CDU TE 5 Q.^ ^ M 2 LT 5 " ἀντὶ τοῦ αἰσϑητηρίου εἰπὼν τῆς αἰσϑήσεως, ἣ χαὶ αὐτῆς τῆς αἰσϑητικῆς 

, , € M 5 ' * € EU 

οὐσίας, οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ τινὸς οὔσης μεσότητος διὰ τὸ ὑποχειμένῃ χρῆσϑαι 
- , M , , 5 ΄ 

τῇ μέσῃ τοῦ αἰσϑητηρίου εὐχρασίᾳ. 

p.424a6 l'(vexat γὰρ πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν ϑάτερον τῶν ἄχρων 

A V4 χ Ὁ τ 2 Q- ᾿ CET Ἐν 3009 40N 
Τὸ μέσον, τὸ ὑπερβάλλον ϑερμὸν ὡς τὸ ψυχρὸν γινόμενον. ὅταν 18 

T n B πὰ ΤΕΥ EN - ^ ZA E € Ἁ A3 ΞΕ, Ἢ , Hd ΄ ΄ὕ 

οὖν πάλιν ἀξιοὶ τὸ ἁπτικὸν μήτε ϑερμὸν εἶναι μήτε ψυχρόν, οὐχ ὡς πάντῃ 
j, - P] , , , 2 ΄ 5 3 € , , 

αὐτῶν ἀμέτοχον λέγει, ἀλλ΄ ὡς ἐξ ἀμφοῖν μέσως xexpapévov. 

Ρ.4234412 Οὕτω xai ἣ ἁφὴ τοῦ ἁπτοῦ xal ἀνάπτου. 15 

Καὶ và 2 (aem e. ' Q νος τ, - REN rx » Yn KS ER X 
αἱ γὰρ ἐν ψύχει ὅτι μὴ ϑερμὸς ὃ ἀὴρ τῇ ἁφῇ αἰσϑανόμεϑα, xoi t 

τοῦ σμιχρὰν ἔχοντος ϑερμότητα xol τοῦ ὑπερβάλλουσαν. 

p.424415 Ka" ἑκάστην μὲν οὖν τῶν αἰσϑήσεων εἴρηται τύπῳ. 

᾿Αχριβέστερον γὰρ αὐτῷ T, περὶ τῶν αἰσϑητῶν γίνεται διάρϑρωσις ἐν 20 
m NE Y Ret s, 

τῷ ἰδίῳ περὶ αὐτῶν βιβλίῳ. 

p.424317 Καϑόλου δὲ περὶ πάσης αἰσϑήσεως δεῖ λαβεῖν. 

Ἰδίᾳ περὶ ἑχάστης ϑεωρήσας αἰσϑήσεως τὸν χοινὸν περὶ πάσης ἐπανα- 
λαμβάνει λόγον, τὸ τῆς αἰσϑήσεως ὡς αἰσϑήσεως δριστιχὸν παραδιδούς, 

χαὶ τίνι ἁπλῶς τὸ αἰσϑητήριον χαραχτηρίζεται ὁποιασοῦν αἰσϑήσεως. 

Ρ. 4241411 Ὅτι ἢ μὲν αἴσϑησίς ἐστι τὸ δεχτιχὸν τῶν αἰσϑητῶν 25 

ν 

Ὅτι δεχτιχή τίς ἐστιν οὐσία ἢ αἴσϑησις ἐναργές. ἐπεὶ δὲ πολλαὶ καὶ 2 
ἄλλαι τοιαῦται, τὸ ἴδιον τῆς αἰσϑητιχῇῆς νῦν παραδίδοται, τὸ ὑπό τινος 
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ἔξωϑεν πάσχειν xoi μὴ dq  &autrzc τὸ ὅλον ἐγείρεσϑαι εἰς τὴν xov ἐνέρ- Δῦν 
»-€ ec 

γειαν ϑεωρίαν, ὡς νοῦς xol ἐπιστήμη xal δόξα x«i αὐτὴ ἤδη ἢ φαντασία" 30 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσα T, χατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις τῷ εἴδει ὁρίζεται τοῦ γνωστοῦ 
, 

Q χριτικῶς xal συνετιχῶς, αἵ μὲν ἄλλαι γνωστικαὶ ἐνέργειαι ἐχ τῆς οἰχείας 

τελειοῦνται οὐσίας, τὸ τοῦ γνωστοῦ εἶδος ἀφ᾽ ἑαυτῶν προβαλλόμεναι, ἢ δὲ 
αἰσθητικὴ x«i τοῦ αἰσϑητοῦ ἔξω χειμένου δεῖται πρὸς τὴν τοῦ γνωστοῦ 
εἴδους xav ἐνέργειαν προβολήν. διὸ xoi παϑητικὴ χαὶ δεχτιχὴ λέγεται 35 

τῶν εἰδῶν ὡς ἀλλαχόϑεν οἷον ἐπεισιόντων χαὶ ὑπὸ ἑτέρων τελειουμένη. 
10 ὅπερ σημαίνει διὰ τὸ ἐσχάτην οὖσαν ὀργάνῳ χρῆσϑαι, xol οὕτως, ὡς μήτε 

αὐτὴν ἰσχύειν εἰς τὸ ἀρχεῖν ἑαυτῇ πρὸς τὴν χρῆσιν μήτε τὸ ὄργανον ἔχειν 
ἀρχούμενον τῇ χρωμένῃ GT, δεόμενον OE προπαϑεῖν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, 
ἅμα τῇ ἔξωϑεν πείσει xal τῆς ζωτιχῇς ἐγειρομένης ἐνεργείας ὡς τὸ μὲν 

ὄργανον σῶμα ὃν αἰσϑητικῶς ζῶν παϑητιχὴν ἔχειν τὴν ἐνέργειαν, τὴν δὲ 
15 χρωμένην ἀπαϑῶς ἐνεργεῖν, συμμέτρως τῇ παϑητιχῇ τοῦ ὀργάνου ἐνεργείᾳ 40 

τοὺς τῶν αἰσϑητῶν λόγους ἔνδοϑεν προβάλλουσαν, χαϑ’ οὕς, ὡς εἴρηται, 

συνίησι χαὶ χριτικῶς ἐνεργεῖ. δεχτικὴ τοίνυν λέγεται τῶν εἰδῶν χαὶ πάσχειν 
ὑπὸ τοῦ ἔχοντος χρῶμα T, χυμὸν T ψόφον τῷ δεῖσϑαι τὸ ὄργανον αὐτῆς 
παϑεῖν ὑπὸ τούτων, ἔμφασίν τινα τῶν ἐν αὐτοῖς δεξάμενον εἰδῶν. ὡς γὰρ 

20 fj ἐν τῷ ποιοῦντι ἐνέργεια οἰχεία τῷ ἀποτελουμένῳ εἴδει, οὕτω χαὶ f| χατὰ 
εἴδη πεῖσις ἐμφαίνει τὴν πρὸς τὰ δρῶντα οἰχειότητα, χαὶ τῇ ἐγγινομένῃ 45 

τῷ αἰσϑητηρίῳ τοῦ εἴδους ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐμφάσει xai ἣ ἐν αὐτῷ ἐνεργεῖ 

ζωὴ χαὶ f, χρωμένη xav οἰχείους τῇ ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ παϑητικῇ ἐνερ- 

γείᾳ λόγους χαϑαρὰν τὴν χριτιχὴν προβάλλεται ἐνέργειαν, οὐ πάσχουσα ἥδε 

25 οὐδὲ δεχομένη ἔξωϑεν τὰ εἴδη (ἔνδοϑεν γὰρ ἢ γνῶσις, ὥστε xol fj κατὰ 
τὸ γνωστὸν στάσις), ἀλλὰ πάσχειν xai γίνεσϑαι τὰ εἴδη λέγεται ἢ αἴσϑησις 

- ^ » , Ὰ 359. ' Ye € Φὕ , , M , » 

τῷ τὸ αἰσϑητήριον τὰς εἰδητικὰς ἐξωῦεν δέχεσθαι ἐμφάσεις, xal οὐχ ἄνευ 
[] 

τοῦ ἐνεργεῖν. δέχεται ὃὲ τὰ εἴδη ἄνευ ὕλης" οὐ γὰρ εἶδος ἀλλ᾽ εἰδο- 50 
- , - , b SAY ΄ σ ^N Y M M ὟΝ e 

πεποιημένον ἅπαν ἐστὶν αἰσϑητόν. ὥσπερ ὃὲ ἔστι χατὰ τὸ εἶδος, οὕτως | 
SEEN Y , c 555 JJ " “ὦ Y , 2 37. b 

30 αὐτὸ xal λέγει ἢ αἴσϑησις χατὰ τὸ εἶδος, xal γινώσχεται χατ᾽ αὐτό. xoi | 
Ὰ b] ΄ τ ' -Ὁ M^ ^N y we Se A ' | τὸ αἰσϑητήριον οὖν τὴν τοῦ εἴδους δέχεται ἔμφασιν xol f, αἴσϑησις κατὰ | 

τὸ εἶδος ἑστῶσα τὸ αἰσϑητὸν γινώσχει. ὡς οὖν ὃ χηρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ 

δαχτυλίου δέχεται σφραγῖδα, οὐ τὸν χρυσὸν εἰσδεχόμενος οὐδὲ ὡς ὑπὸ | 
χρυσοῦ πάσχων, ἀλλὰ μόνον τὸν τύπον xul ὡς ὑπὸ τετυπωμένου πάσχων" 

35 p.424421 Ὁμοίως δὲ xai ἣ αἴσϑησις ἑχάστου ὑπὸ τοῦ ἔχοντος 47: 

χρῶμα T, χυμὸν T, ψόφον πάσχει, ἀλλ᾽ οὐχ vj ἕχαστον ἐχείνων Ϊ 
λέγεται, ἀλλ’ d τοιόνδε, κατὰ τὸν λόγον | γξε , Ἢ , 70ν.- : 

[Πάσχει μὲν f, αἴσϑησις τῷ τοῦ αἰσϑητηρίου προηγουμένως πάσχοντος 
΄ 

εἰς τὴν οἰχείαν ἐγείρεσϑαι ἐνέργειαν, χαὶ πάσχει ὑπὸ τοῦ συναμφοτέρου" οὐ 

5 post μὲν add. γὰρ ἃ 26 γνωστιχὸν Α' 95 ἑχάστη A 91 τοιονδὶ xal χατὰ 

ex Arist. ἃ 
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χαϑὸ δὲ ἕχαστον ἐχείνων λέγεται. χαὶ τὸ συναμφότερον γὰρ xaxd τὸ εἶδος 47: 

ἐνεργεῖ xai ἣ αἴσϑησις τὴν εἰ DE vu» δέχεται ἐνέργειαν, οὐχ ὡς δριζομένη 5 

οἷον λευχαινομένη T, ψοφοῦσα T, γλυχαζομένη ἢ ϑερμαινομένη, οὐδὲ ταύτῃ 

πάσχουσα, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὸ λευχὸν ἢ τὸν ψόφον ἢ ὁτιοῦν τῶν λοιπῶν 

5 ἐνεργοῦσα γνωστιχῶς, πάσχειν δὲ λεγομένη τῷ ἔξωϑεν τοῦ αἰσϑητηρίου 
ρ M τὴν ἐνέργειαν δεχομένου τότε xol αὐτὴ ἐγείρεσϑαι. xdv γὰρ ϑερμαίνηται 

τὸ σῶμα, οὐχ ἐν τῷ ϑερμαίνεσθϑαι 'τοῦ εἴδους T, εἰσδοχή, ἀλλ᾽ ἐν τῷ χατὰ 

τὸ εἶδος τοῦ ϑερμοῦ γνωστιχῶς ἐνεργεῖν, ἐπεὶ ὡς ϑερμανθϑὲν τὸ ὄργανον 10 
» ᾿ 33:33: 115 , ᾿ yj T ΕΣ, ΕΛΕῚ τὶ , COS T3 - 

αἰσϑητὸν ἀλλ᾽ οὐχ αἰσϑητιχὸν γίνεται. ὥστε xdy διαχρίνηται ὑπὸ τοῦ λευχοῦ 
Ν , , » 2 - , 5 P] 2 - Aj M 4^ -Ὁ , 

10 τὸ ὀπτικόν, οὐκ ἐν τῷ πάϑει, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χατὰ τὸ εἶδος τῆς λευχότητος 

ἐνεργείᾳ T) χρίσις. 

p.424324 Αἰσϑητήριον δὲ πρῶτον, ἐν ᾧ ἣ τοιαύτη δύναμις. 

Αἰσϑητήριον μὲν xal ἑχάστην αἴσϑησιν ἄλλο’ τὸ δὲ ἐν ᾧ τὸ χοινὸν 
πάσης αἰσϑήσεως, περὶ οὗ νῦν ὃ λόγος, πρῶτον. εἰχότως τὸ ζωτιχὸν ὃν 15 

15 πνεῦμα. ἐν o ἣ τοιαύτη δύναμις, ἣ χοινὴ πασῶν περιληπτιχὴ αἴσϑησις, 

χαὶ E τὶς ἀλλ᾽ ἁπλῶς οὖσα αἴσϑησις. ὡς xol σὺν πάσαις ἐνεργοῦσα 

χαὶ εἰς ἑαυτὴν πάσας συναγουσα. 

Ρ. 424.25 Ἔστι μὲν οὖν ταὐτόν, τὸ δ᾽ εἶναι ἕτερον. 

"Hv μὲν xoi ἣ τοῦ ζωτιχοῦ ὀργάνου ὡς τοιούτου χαραχτηρ!στιχὴ Ψυχὴ 51 

90 εἴδους ἔχουσα πρὸς αὐτὸ λόγον ὡς εἰδοποιούμενον χατ᾽ αὐτήν, Tv δὲ xol 

ἢ ὡς ὀργάνῳ αὐτῷ χρωμένη ψυχή" ἐντελέχεια γὰρ ἣν αὐτοῦ xoi δε 

χατὰ τὴν ῥέπουσαν πρὸς αὐτὸ νεῦσιν, διὰ τὸ χρῆσϑαι αὐτῷ δριζομένη: ὡς 
ἑνὸς χαὶ τοῦ το τ χαὶ τοῦ ὀργάνου γινομένου διὰ τὴν μίαν ἀμφοῖν 

ἐνέργειαν ὡς ἕν μὲν xal ταὐτὸν γίνεσϑαι ἐξ ἀμφοῖν, τῷ δὲ εἶναι διαφέρειν 25 

25 ἀλλήλοιν χαὶ διαχεχρίσϑαι" μάλιστα μὲν τὸ χρώμενον xai τὸ αἰσϑητήριον, 
ὅπερ τὸ αἰσϑανόμενον, χαὶ αὐτὸ δὲ τὸ αἰσϑητιχόν, διττὴν ἔχον gie αἰτίαν, 
τὴν μὲν ὑλιχὴν ὡς μέγεϑος xoi ὡς σῶμα, τὴν δὲ εἰδητ jc χατὰ τὴν ὡς 
ζωτιχὸν ὄργανον αὐτὸ εἰδοποιοῦσαν ζωὴν αἰσϑητιχήν. οὔτε γὰρ αὕτη μέ- 
γεϑος οὔτε μᾶλλον ἣ χρωμένη ψυχή. ἀλλὰ λόγος τις xal δύναμις 

30 ἐχείνου" f, μὲν ὡς αὐτοῦ τοῦ ὀργάνου δριστιχή, ἢ δὲ ὡς ἐν τῷ χρῆσϑαι 
αὐτῷ οὐσιωμένη λύγος χυρίως χαὶ οὐχὶ εἶδος εἰρημένη. τὸ μὲν γὰρ 80 

ἀμέριστον, ἢ δὲ ἀνειλιγμένη ἐστὶν οὐσία" τοιαύτη δὲ T, ψυχιχὴ ζωή. ἐπεὶ 
6E πολλοὶ χαὶ ζωτιχοὶ χαὶ φυσικοί εἰσι ehe εἰχότως λόγος τις ἣ αἰσϑη- 

τιχὴ εἴρηται ζωή᾽ ἀλλὰ χαὶ δύναμις εἰχότως τοῦ vedete oíon, ἣ μὲν xa 

35 ἣν ζωτιχῶς χινεῖται, ἣ δὲ ὡς χινητιχή. ἐντελέχεια γὰρ τοῦ δυνάμει T, χί- 

γησις᾽ xai δύναμις οὖν xoi T, ἐν τῷ χινουμένῳ χαὶ T, ἐν τῷ χινοῦντι. 

διώρισται δὲ ἐν τῷ δέλτα τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ περὶ δυνάμεως. 

9 αἰσϑητὸν A! 11 πάσα a 21 ἡ om.a 81 ἐν τῷ δέλτα τῆς Μετὰ τὰ φυσιχά] 

Metaph. ἃ 12 
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1 

1 

τῷ 

0 

ὃ 

Ρ. 424.28 Φανερὸν δ᾽ ἐχ τούτων, xal διὰ τί ποτε τῶν αἰσϑητῶν 47: 

αἷ ὑπερβολαὶ φϑείρουσι τὰ αἰσϑητήρια. 

Αὐτή τε γὰρ ἣ αἰσϑητικὴ ζωή, τῶν ἀντιχειμένων οὖσα εἰδῶν γνωριστιχὴ 

χαὶ πρὸς ἄμφω ὁμοίως ἔχουσα, μεσότης ἐστὶν οὐ τῷ ὑπ᾽ ἀμφοῖν δρίζεσϑαι, 
ἀλλ᾽ ὡς ἀμφοτέρων ἐνεργητιχή, xol ὀργάνῳ ἐγγίνεται οἰχείῳ δεχτιχῷ 
ὁμοίως τῶν ἀπ᾽ ἀμφοῖν ἐμφάσεων. διὸ ἐν μεσότητι xal αὐτό, οὐ τῇ προ- 
βλητιχῇ ἀλλὰ τῇ δεχτικῇ, οὐχὶ χαϑαρᾶς ἐνεργείας ἀλλὰ τῆς πρὸς πάϑος 

συμμιγοῦς. ἐὰν οὖν τὸ πάϑος τὴν συστατιχὴν φϑείρῃ μεσότητα OU ὑπερ- 
βολὴν ὁποτερουοῦν τοῖν ἄχροιν, φϑείρεται τὸ αἰσϑητήριον ὡς αἰσϑητήριον, 

χαὶ λύεται ὃ λόγος φησίν, 6 ἐστιν ἣ αἴσϑησις. φϑειρομένου γὰρ τῇ 
ἀσυμμετρίᾳ τοῦ δεχτιχοῦ  xol« τὴν ὡς ὀργάνου μεριχὴν ὁριστικὴν ζωὴν 

φϑείρεσϑαι ἀνάγχη, ἐν τῷ ἐχεῖνο ὁρίζειν οὐσιωμένην, xol τὴν χρωμένην, 

ἐὰν ἐν τῷ τοιούτῳ μόνῳ χρῆσϑαι οὐσίωται ὡς εἴ γε μή. ἀλλ᾽ ἢ χωριστὰς 
ἔχοι ἐνεργείας, ὡς 6 πλωτὴρ τῆς νεὼς Tj ἄνϑρωπος, T, πρώτως ἐν dil 

ὑφίσταται σώματι, ὡς μηχέτι μὲν τούτῳ χρωμένη λύεται, οὐχ ἁπλῶς δέ. 

M ce , , 

.494431 Ὥσπερ xal ἣ συμφωνία xal ὃ τόνος χρουομένων σφόδρα Ρ i u 
τῶν χορδῶν. 

᾿Ενίοτε μὲν xoi χοπτομένων αὐτῶν, ὅτε χαὶ ἁπλῶς ἀναιρεῖται ἢ συμ- 
φωνία, ἐνίοτε OE μόνης παρεμποδιζομένης τῆς συμφώνου ἐνεργείας διὰ τὴν 

τῆς πληγῆς σφοδρότητα. ἔχει δὲ τὸ ὑπόδειγμα οἰχείως πρὸς τὴν σωμα- 
τοειδῆ τοῦ ὀργάνου συμμετρίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ πρὸς τὴν αἰσϑητιχὴν ζωήν" οὐ 

γὰρ συμφωνία αὕτη, τῇ 0s συμφωνίᾳ ἐπανϑοῦσα. 

ν.4394.82 Καὶ διὰ τί ποτε τὰ φυτὰ οὐχ αἰσϑάνεται, ἔχοντά τι 

μόριον ψυχιχὸν xai πάσχοντα ὑπὸ τῶν ἁπτῶν. 

85 

Φανερῶς xai ἣ ζήτησις εἴρηται xol ἣ εὕρεσις τοῦ αἰτίου. ἀπό τε tncATv | SW i f , i 

σωματιχῆς ἰδιότητος ὡς ὑλιχῆς xol ἀπὸ τῆς ζωῆς ὡς εἰδητιχῆς. τὸ μὲν 

γὰρ μὴ ἔχειν μεσότητα χατὰ τὴν σωματοειδῆ νοητέον τῶν ἄχρων μεταξὺ 
συμμετρίαν, τὴν 08 τῶν αἰσϑητῶν δεχτιχὴν εἰδῶν ἀρχὴν χατὰ τὴν 

, € ' y , P -* er ^ Ὁ x , ΟΝ ^ , 

αἰσθητικὴν ζωήν, £g ἧς ὅπως τὸ δεχτιχὸν νοητέον TT, διώρισται. 

p.494»29 ᾿Αλλὰ πάσχειν μετὰ τῆς ὕλης. 

᾿Γουτέστιν ὁριζόμενα ταῖς ποιότησι xoi xaT αὐτὰς χαραχτηριζόμενα, 
5 bj 5 M A 2 ^ b 2. ^ 2 , ES -— ᾿ 2 , M 

ἀλλ᾽ οὐχὶ xal sic τὴν xat αὐτὰς ἐγειρόμενα γνωστιχὴν ἐνέργειαν. χαὶ . 

ὥσπερ ἣ ἐνέργεια κατὰ τὸ εἶδος xal σὺν τῷ εἴδει, οὕτως ἣ πεῖσις μετὰ 

3 αὐτή scripsi: αὕτη Aa 9 ἐνεργητιχή correxi: ἐνεργητιχά Aa 6 αὐτὸ scripsi: 

αὐτὴ Aa ll ἀσυμμετρίᾳ correxi: συμμετρίᾳ Aa 24 πάσχοντά τι ἃ 26 post 

ζωῆς add. τῆς Αἱ 29. διώρισται] εἴρηται ἃ 
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τῆς ὕλης. εἰ γὰρ xal προηγουμένως τὸ σύνϑε ἢ ϑερυό ἐν τῷ 47» ἧς ὕλης. γὰρ ροηγουμένως τὸ eov τῇ ϑερμότητι ἐν τῷ 

ϑερμαίνεσϑαι δρίζεται, ἀλλὰ xal f, τοῦ συνθέτου ὅλη, καὶ ὡς αὐτὴ πρώτως 
ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν εἰδῶν, οὕτω τὰ σύνϑετα ταῖς ποιότησιν. 10 

» ΄ ) ΄ » € - M p.424»3 ᾿Απορήσειε δ᾽ dv τις, εἰ πάϑοι dv τι ὑπὸ τῆς ὀσμῆς τὸ 

5 ἀδύνατον ὀσφρανϑῆναι. 

Εὶ x * , / 9 » ΄ - N , ^ N ' a " 
ἰρηχὼς xat αναισ τα ενια πάσχειν. XQ! τοὐυτῶν τὰ μεν μετα της 15 

[τὰ [d ^ - , ΓΞ - M , Ξ iJ SN » - e - C X 2 M 

ὕλης, ὡς τὰ ϑερμαινόμενα xal ψυχόμενα, và δὲ ἄνευ ὕλης, ὡς τὸν χηρὸν 
A , —T-— πὸ , - » - -— ἃ - ^ 

δεχόμενον τὸ ἐν τῷ δαχτυλίῳ σημεῖον ἄνευ τοῦ χρυσοῦ T, τοῦ σιδήρου, 
, Ἂν ^ ^ τι - 

πὼν χαὶ τὴν αἴσϑησιν, διὰ τῶν ἘΠ0. eu ἀποριῶν τε χαὶ 
΄ 

πάσχειν δὲ ε 

10 λύσεων τὸ διά 

ποιήσεων. αἱ μὲν γὰρ ἀλλοιοῦσαι χαὶ τρέπουσαι τὸ δεχόμενον δρῶσι. χαὶ 

αφόρον τῶν vay διαχρίνει χαὶ τῶν τὰ πάϑη ἐμποιουσῶν 

δῆλον ὡς χαὶ τὰ ὃ D ἀλλοιούμενοι πάσχει, ὡς τὰ re πάσχει 30 

τ  τογιενα χαὶ τὰ εὐωδίας τινὸς ἐχ τῶν το ΡΠ ΈΙΝ μένων τ λαγχάνοντα 

xal γλυχαζόμενα ἅττα xai ϑερμαινόμενα T, χαὶ πὴ γινόμενα, ὡς ἣ 

15 μαλαττομένη xoi τεινομένη χορδή" αἱ δὲ χατὰ μόνον τὸ εἶδος ἐνεργοῦσαι 

χαὶ εἴδους τινὸς ἄνευ πάϑους γινόμεναι εἰς τὸ δεχόμενον μεταδοτιχαί, 
΄ e n 1 » - ΄ V ὧν € , 

ὥσπερ τὴν χΧηρον ec t 00 GT|U.etoU μξεταλαγ) ανειν. χαι ετι χαϑαρώτερον ' 
€ ἽΝ - a Ng jJ £M - ΄ 1 - 3.6 
6 ἀὴρ τοῦ φωτὸς χαὶ ὅλως τὰ μεταξὺ τῶν τε αἰσθητηρίων xai τῶν αἰσϑη- 

τῶν, τὴν τοῦ αἰσϑητοῦ διαβιβάζοντα ἐνέργειαν. οὕτω γὰρ χαὶ τὴν τοῦ 9 
80 χρώματος τὰ διαφανῆ χαὶ τὴν τοῦ ψοφητιχοῦ μὲν τὰ διηχῆ-. τὴν δὲ τοῦ 

ὀσφραντοῦ τὰ δίοσμα εἰ OE xal ἢ γλῶττα xal ἢ σὰρξ μεταξύ. ἔχοιμεν 
ἂν χαὶ ἐπὶ τῶν χυμῶν χαὶ ἐπὶ τῶν ἁπτῶν τὰ τὴν ἐνέργειαν ὡς τὰ ὃδια- 

βιβαστιχὰ δεχόμενα, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα ὡς ἅμα χαὶ του τος δευτέρως. αἱ δέ 

τινες ποιήσεις αἰσϑητῶν οὖσαι ὡς αἰσϑητῶν, ὅταν τὸ δεχτιχὸν αἰσϑητιχὸν 
- » b » -Ὁ , , M , - M x S e nes x 

35 Ἢ st γε πρὸς ἄλληλα ταῦτα λέγεταί τε xol SENI τὸ μὲν αἰσϑητιχὸν 
-- *3 ^ , - 

αἰσϑητοῦ ὃν αἰσϑητιχόν, τὸ δὲ αἰσϑητὸν αἰσϑητιχῷ ὃν αἰσϑητόν. ἐνεργεῖ 30 
τ τὶ c 25 ' x23 » Ὁ τ ἢ , e ^N - M €: há P IAN 

οὖν ὡς αἰσϑητὸν εἰς τὸ αἰσϑανόμενον, ὡς δὲ χρῶμα xal ὡς ψόφος τὸ 
Y b] Ν Ὅν b MINNS 5 CIEN ΄ » ' Sue 3E TS " XU - εχ μὲν εἰς τὸ διαφανες τὸ ὃξ εἰς τὸ διηχές, xàv μὴ τὸ ὁρῶν ἢ τὸ ἀχοῦον ἢ: 
2. 2 2 Md 2 b 2 - ^N € y » 3-re P. 

οὐχ ἐν τῷ ἐνεργεῖν tt, ἀλλ᾽ ἐν τῷ δέχεσθαι τὴν ἄλλων ἐνέργειαν ἐντε- 

30 λεχείᾳ γινομένου διαφανοῦς T, διηχοῦς, τοῦ δὲ αἰσϑητιχοῦ χαὶ ἐν τῷ ἐνερ- 
€ γεῖν- ἢ γὰρ χριτιχὴ ἐνέργεια αὐτοῦ. τριττὴ γοῦν ἥ τε ποίησις xol ἢ vd. 

ἢ μὲν χατ᾽ ἀλλοίωσιν χαὶ τροπὴν τοῦ δεχομένου, f, δὲ χατὰ εἰδητιχῆς X 
ξ 
- 

^ 

Ó ἐνεργείας μετάδοσιν μὲν τοῦ ποιοῦντος, μετάληψιν δὲ τοῦ δεχομένου, πάϑην 35 
M Dog Ὧν Ἁ e ΝᾺ M —- »x- € ἘΞ 

xai αὐτὴν διὰ τὴν ἔξωϑεν τελείωσιν λεγομένην, ἢ δὲ πρὸς τῇ ἐξωϑεν 
E S NEA M 3M ἐν Z5 YE " αἱ PUES M Y e 35 εἰσδοχῇ xoi xax τὴν οἰχείαν δριζομένη ἐνέργειαν, πάϑη αἱ αὐτὴ διὰ τὴν 

a ^ ΄ - ^N ^ ἑτέρωϑεν οὖσα εἰσδοχήν- xui ἐνταῦϑα ἣ αἴσϑησις μόνον. διὸ οὐ πᾶσι 

εἰ τὸ ὀσφραντὸν 
ὃ 

^C 4€ ΄ 
πάϑη αἰσϑητιχή. ππερνῶν οὖν ταῦτα ὃ φιλόσοφος ἀπορεῖ 

opa συνηγορεῖ, 

τὴν ὄσφρησιν 

? 

ἢ τὸ χρῶμα ὃρᾷ τι εἰς τὸ μὴ αἰσϑητιχόν. xol τέως ὅτι μὴ 

εἴπερ, φησίν, ὀσφραντὸν μὲν ἣ ὀσμή, ἣ δὲ ὀσμὴ εἰς 

4 ὑπ᾽ ὀσμῆς Aristoteles 10 τὴν διαφορὰν ἃ 18 τε om. ἃ 24. αἰσϑητιχὸν] 

αἰσϑητὸν a 29 ἄλλων] ἀλλήλων a 
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10 

15 

30 

ποιεῖ, αἴσϑησις δέ τις ἢ ὄσφρησις, xol συνάγει τὰ μὴ ὀσφραινόμενα μὴ ATv 

πάσχειν ὑπὸ ὀσμῆς. ὃ δὲ αὐτὸς λόγος xal ἐπὶ τῶν ἄλλων, φησίν, ὡς μὴ 40 

ὑπὸ χρώματος ἄλλο τι πάσχειν εἰ μὴ τὸ ὁρατιχόν. διὸ ἐπάγει ὡς οὐδὲ 
τὰ ^ - E 34 ow cy fg Χ [r4 » 1 S QUA € 

τῶν δυνατῶν, ἀλλ᾽ dj αἰσϑητιχὸν ἕχαστον. χἂν yàp αἰσϑάνεσϑαι 
NA , , ) [4 ^ 

δύνηται τὸ ἀχουστιχόν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ χρώματός τι πείσεται, 1| δέ ἐστιν 

αἰσϑητικόν, ὑπὸ ψόφου, xal τὸ γευστικὸν ὑπὸ χυμοῦ. δῆλον 0i ὡς ἀληθῆ 
Y , »* N ε - c - E e , ΄ , b] [4 5. N 

τὰ λεγόμενα. ἐὰν μὴ ὡς χρῶμα ἁπλῶς T, ὡς ὀσμή, ἀλλ᾽ ὡς αἰσθητὸν 

ξι M , Νὴ , » ^5 Ὰ ' , FC [d [4 ^ »—( M , 

νο ταί ve xai λέγηται" οὐόξ γὰρ τὰ ἀναίσθητα ὡς ὑπὸ αἰσθητῶν πάσχει. 

p. 424»9 Ἅμα δὲ δῆλον xat οὕτως" οὔτε γὰρ φῶς καὶ σκότος οὔτε 

ψόφος οὔτε ὀσμὴ οὐδὲν ποιεῖ τὰ σώματα, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἐστιν. 

Καὶ τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο εἰς ταὐτὸν τείνει τῷ προειρημένῳ, ὅτι εἰς 

τὰ σώματα ὡς σώματα δηλαδὴ οὐ ὃρᾷ τὰ τῶν αἰσϑητῶν εἴδη xx) αὑτά, 

ἀλλὰ χατὰ τὰ ὑποχείμενα αὐτοῖς" ὡς ἢ βροντὴ ῥήγνυσι ξύλα ἐνίοτε οὐχ ὡς 50 

σφοδρῶς χινούμενον ἐμπίπτειν 

y δρᾷ τὰ αἰσϑητά, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ΨΦοφοηῦσα. ἀλλὰ τῷ τὸ πνεῦμα. ἐν ᾧ ὃ ψόφος 
T W 9r SENSN Ἵ σον Ὁ [! " 1 

(Q^ 

2 

εἰς τὸ ἔύλον: ὅτι οὐ μόνον ὡς αἰσϑητὰ οὐδ 

xai? αὑτὰ τῆς ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐνεργείας μεταδιδόντα, xxv ἄλλο δέ τι, ὡς εἰ 

τὸ χεχρωσμένον ἐπιχείμενόν τῳ εἰς τὸ χάτω συνωθοίη, οὐ χατὰ τὸ χρῶμα 
^ € , X ^ ^ , ^ , iJ , v 

δηλαδή, ἀλλὰ χατὰ τὴν βαρύτητα, xot εἰ ϑερμαίνοι, χατὰ ϑερμότητα. οὔτε 
* [2 1 » [d - ^ , 

οὖν ὡς αἰσϑητὸν οὔτε ὡς χρῶμα δρῴη ἂν τότε. 

p.424»12. ᾿Αλλὰ δὴ τὰ ἁπτὰ xal οἱ χυμοὶ ποιοῦσιν. 48r 

Aoxst μὲν τῷ ἐναντίῳ συνηγορεῖν, ὅτι ὃρᾷ τὰ αἰσϑητὰ καὶ εἰς xà μὴ 4 
Dis quim y D j ope, pa. f μη 

, ΄ Ὁ) 3) T€ ^N -Ὁ , N , Q* - ἊΣ , jr emm M ec 

αἰσϑητιχά, OU ἀμφοῖν δὲ τοῖν λόγοιν τὸ ἀχηδὲς ἐμφαίνει, ὅτι xai ὡς ὅ 

αἰσϑητά ποτε δρᾷ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν, ὥστε εἰς τὸ αἰσϑητιχόν, xni ὡς 

μὴ αἰσϑητά. χαὶ τοῦτο διχῶς" xol γὰρ χατὰ τὰ εἴδη ἑαυτῶν xai χατὰ τὰ 

ἑαυτοῖς ὑποχείμενα ἢ συνυπάρχοντα. ὅτι γὰρ δρᾷ, ἐχ τῶν ἁπτῶν μάλιστα 

ἐναργὲς χαὶ ἐκ τῶν χυμῶν: xai γὰρ ϑερμαίνεται xol τὰ ἄψυχα xoi γλυχέα 

γίνεται xol ἁλμυρὰ ἀλλοιούμενα, ὡς xoi αὐτὸς λέγει, xal χατὰ τὸν εἰρη- 

μένον ἡμῖν πρῶτον πάσχοντα τρόπον. 

p.494»16 Τί οὖν ἐστι τὸ ὀσμᾶσϑαι παρὰ τὸ πάσχειν; 10 

Παρὰ τὸ οὕτω πάσχειν, ὡς ὃ ἀὴρ 6 τὴν τοῦ ὄζοντος διαβιβάζων ἐνέργειαν, 

ἑχατέρου καὶ τοῦ μεταξὺ xo τοῦ αἰσϑητιχοῦ εἰδητικὴν δεχομένου ἐνέργειαν. 

p.424»17 Ἢ τὸ μὲν ὀσμᾶσϑαι αἰσϑάνεσϑαι. 

Τουτέστιν οὐ χατὰ μόνην τὴν ἔξωϑεν ἵστασϑαι ἐνέργειαν, ἀλλὰ καὶ 

xav οἰχείαν, εἴ γε γνωστικῶς ἐστιν ἐνεργεῖν τὸ αἰσϑάνεσϑαι. 15 

20 δὴ om. a 23 αἰσϑητικόν] αἰσϑητὸν A! 21 xoi (ante κατὰ) om. ἃ 29 πάσχειν 

τι à ex Arist. 
: 
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c S p.424»17 Ὁ δὲ ἀὴρ παϑὼν ταχέως αἰσϑητὸς γίνεται. 48r 

Te x ^ ^ AM "2 , QUA. m EN € -—/» “ἐδ ó μὲν διαφανὲς ἀϑρόαν δέχεται τὴν ἀπὸ τοῦ φωτίζοντος ἐνέργειαν, 
a ^ 3 NF , , ΄ , ^ - ΄ 

τὸ Oi διηχὲς xai δίοσμον οὐχ ἀϑρόως μέν, ἐπειδὴ τῷ προπάσχειν πως 
2 ^f. ' 2 SOLLOESA: *Q 

δέχεται τὴν ἐνέργειαν, τὸ -ὃὲ πάϑος 
4 

5» T , 2€ ΄ A, ων ES ε 
£y χρόνῳ, ταχέως ὃς. παϑὼν οὖν ὃ 

5 ἀήρ, T, ὡς τῷ προπαϑεῖν ἐνεργείᾳ δίοσμος γινόμενος T, χαὶ ὡς € 

τὴν τοῦ ὀσφραντοῦ ἐνέργειαν δεχόμενος, αἰσϑητὸς γίνεται" ἐνίοτε μὲν χαὶ 30 
2] ΄ ^ € - 

αὐτὸς ποιούμενος xai ὀσφραντὸς γινόμενος, πάντως ὃὲ τὴν τοῦ ὀσφραντοῦ 
1.7; 5 Y » ε " 
ἐνέργειαν εἰς τὴν ὄσφρησιν ἄγων, ἑχατέρως δὲ οὐχ αἰσϑητιχὸς ἀλλ᾽ αἰσϑητὸς 
^ , - ὃ , Ἁ ^ M Y ^ ὃς j , , , ,F - A M mt » MESS γινόμενος, διότι μὴ xai ἔνδοϑεν xax οἰχείαν ἐνέργειαν χατὰ τὸ τοῦ αἰσϑη- 

10 τοῦ ἵσταται εἶδος. 

np] ἄχρον αὶ ροϑβί παϑὼν add. τοῦτο A Ι ἀ ' post γινόμενος add. αἰσϑητὸς γίνεται A 
9 μὴν a 10 ἵστασϑαι ἃ 



XIMIIAIKIOY ΕἸΣ TO P ΤΩΝ ΠΕΡῚ ΨΥΧΗ͂Σ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 48: 

YHIOMNHMA 30 

p.424»99 Ὅτι δ᾽ οὐκ ἔστιν αἴσϑησις ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε. 86 

Ὁ μὲν προηγούμενος σχοπὸς ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ περὶ τῆς προαιρε- 

5 τιχῆής εἰπεῖν ψυχῆς. τουτέστι τῆς ἐν τοῖς ὕνητοῖς λογιχῆς καὶ νοερᾶς; ἐπεὶ 

xoi ἐν τῇ ὅλῃ πραγματείᾳ τὴν περὶ τῆς ἐν τοῖς ὑνητοῖς ψυχῆς ἐνεστήσατο 
ϑεωρίαν, ὡς ἐντεῦϑεν xol ἐπὶ τὰς χρείττους ἴσως χατά τινα ἀναλογίαν dya- 
πεμφϑησομένων ἡμῶν, χαὶ οὐχ ἥχιστα Ex τῆς ἐν τούτοις λογιχῆς. ἐν δὲ 40 
τῷ δευτέρῳ τὴν πλείστην ποιησάμενος διδασχαλίαν περὶ τῆς καὶ τοῖς ἄλλοις 

10 ζῴοις χοινῆς, ἐν τῷ τρίτῳ τὸν προηγούμενον ἐνίσταται σχοπὸν περὶ τῆς 

λογικῆς. ἄρχεται δὲ ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως, ἅμα μὲν συνεχῆ πρὸς τὰ mpó- 

τερα τὸν λόγον ἐργαζόμενος, ἅμα δὲ ἵνα ῥᾷον ἐκ παραϑέσεως τὴν ἑτερότητα 

ϑεωρῶμεν τῆς λογικῆς ζωῆς πρὸς αὐτήν, χαὶ πρός γε ἵνα χαὶ ὅσον εἰς τὴν 

αἴσϑησιν τοῦ λόγου ἥχει ἴχνος ἐπισχοπῶμεν, ὡς τὸ ἀμέριστον, ὡς τὸ χω- 45 
15 ριστόν πως, ὡς τὸ ἑαυτῆς ἀντιληπτικόν, καὶ ἐπειδὴ χρῆται ὃ πραχτιχὸς 

νοῦς χαὶ τῇ αἰσϑήσει. ζητεῖ ὃὲ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ. εἰ ἔστι τις ἄλλη παρὰ 

τὰς πέντε αἰσϑήσεις, ἵνα xol ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς τὴν τοῦ λύγου πρὸς αὐτὰς 

διαφορὰν ϑεωροῦντες μὴ ἀμφισβητῶμεν ὡς καὶ ἄλλης τινὸς οὔσης ἡμῖν 

ἀγνώστου ὑπολελειμμένης, xol ἐπειδὴ ἐπιστημονιχόν, ἐφ᾽ ὅσον οἷόν τε, τὰ 

90 εἴδη πάντα περιλαμβάνειν τῶν γνωστῶν. χρήσιμον δὲ xal πρὸς τὸ ἑχάστην 

αἴσϑησιν πιστώσασϑαι ἑαυτῆς ἀντιληπτιχὴν εἶναι, ὅταν ἢ ὄψις τοδὶ ὁρῶσα 50 

τὸ χρῶμα xol ὅτι γινώσχει συναισϑάνηται. οὐ γὰρ λόγος πρώτως γνω- 

i 
ριστιχός, ἐπειδὴ μεριχὸν χαὶ ἄτομον τὸ γνωστόν᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ ἑτέρα τις 

ἐπεὶ μήτε τῶν λοιπῶν τεσσάρων τις, μήτε ἔστιν ἄλλη τις παρὰ 
PT 

αἴσϑησις, 
A , 3 ΝΜ ὟΝ M " - T M SA - ^ » E Y 

τὰς πέντε᾽ ὡς xal διὰ τοῦτο ἀναγχαῖον εἶναι τὸ περὶ τοῦ μὴ ἄλλην παρὰ n2 eq 

' LOUER SS ὌΝ [r4 VOR TOR 73 on N e. ἘΣ 
τὰς πέντε ὑπολελεῖφϑαι αἴσϑησιν. ἵνα μὴ ἐχείνης οἰχείαν τὴν ξχάστης 

1 Σιμπλικίου — ὑπόμνημα cf. ad p. 1, 1] εἰς τὸ τρίτον τῶν εἰς τὰ τρία τῆς "Aptoco- 

τέλους περὶ ψυχῆς πραγματείας ὑπόμνημα A: Σιμπλικίου ὑπόμνημα εἰς τὸ τρίτον τῶν m. y. 

'A. διαιρούμενον εἰς δύο τμήματα τμῆμα πρῶτον à 14 χωριστὸν] μεριστὸν Α' 

21 εἶναι om. A 24 μήτε — μήτε scripsi: μηδὲ — μηδὲ Aa 
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ὑπονοήσωμεν συναίσϑησιν. xal ἔοιχεν ἢ μόνως ἢ μάλιστα τῇ τοῦ λογιχοῦ 48r 
, B [c - - 

ζῴου ἀπονέμειν αἰσϑήσει ] τὸ γνωριστιχόν πως ἑαυτῆς" διὸ xol ἐν τῷ 48ν 
΄ ΄ , - Y ΄ NOTIS ΄ - , 3. ὦ 

τρίτῳ προτείνεται βιβλίῳ. νοῦ γὰρ μάλιστα xol δευτέρως τοῦ λόγου οἰχεῖον 
τὸ ἑαυτοῦ γνωριστιχόν, χαὶ ζωῆς χωριστῆς σωμάτων (τὸ γὰρ σῶμα διὰ 

ὅ τὸν μερισμόν, ἄλλων ἀλλαχοῦ χειμένων αὐτοῦ τῶν μορίων, ἀνεπίστροφον le 

"i πρὸς ἑαυτό), ὥστε xal αἰσϑήσει τῇ λογοειδεῖ, sb xol μὴ παντελῶς, ἀλλὰ 
πῇ ἀπολυομένῃ παντὸς σώματος. sido οὖν ὅτι οὐχ ἔστιν ἄλλη αἴσϑησις 5 

M Ἁ AJ , - 5 2x δος 5 EE - . - τε - [4 - 

παρὰ τὰς πέντε; οὐχ ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς ἣ πίστις" πλείω γὰρ τῶν ἡυῖν 
M , M ΄ 

φανερῶν ζῴων τὰ ἀφανῆ. τὰ μὲν xat ϑνητά, τὰ ὃὲ ὅσα δαιμόνια. οὐδὲ 

10 μὴν $x τῶν στοιχείων, ὡς ἰδίως ἑχάστου οἰχείᾳ ὑποπίπτοντος αἰσϑήσει 
c [4 ERU. ὄντων xol τῆς ἀναϑυμιάσεως, ἧς λέγεται εἶναι ἢ ὄσφ φρησις, ὡς 

τοῦ πυρὸς μὲν f, ὄψις, ἀέρος δὲ ἢ ἀχοή xal τῶν λοιπῶν αἱ λοιπαί, ὕδατος 
γεῦσις xal γῆς j, ἀφή. o0 γὰρ τῇ τς μόνῃ, ἀλλὰ χαὶ τῇ ἁφῇ ὡς 

ϑερμὸν γνωρίζεται τὸ x 2 ἄδηλον οὖν. μὴ χαὶ ἄλλη τίς ἐστιν αὐτῷ ποιότης. 10 
- 

͵ 

^ 2 “Ὁ c ^ 
15 ἣν ἀγνοοῦμεν ἡμεῖς διὰ τὸ ἀντιληπτικὴν αὐτῆς ἐλλείπειν ἡμῖν αἴσϑησιν. 

, Ἐκ σ ς , [4 Y πόϑεν οὖν, ὅτι πέντε μόναι αἱ αἰσθήσεις, πιστοῦται ὃ ᾿Αριστοτέλης: ἔχ τε 
- - , ἘΝ ὦ , NS - , , a is , 

τῆς ζωτιχῆς ἐν ἡμῖν τελειότητος χαὶ Bx τῶν αἰσϑητηρίων μὴ ἐλλειπόντων. 

ἐλλείποι γὰρ ἄν τις αἴσϑησις ἢ διὰ τὸ ἀμυδρὸν χαὶ οἷον ἀπεψυγμένον τῆς 
ζωῆς, ἀδυνατούσης χατὰ πάσας ἐνεργεῖν, ἢ διὰ τὸ τὰ ὄργανα τ y, ἅπερ 

M J P] ΄ ' -* M - 

20 ἐστὶ τὰ αἰσϑητήρια. ἐὰν οὖν je ζωὴ τελεία rapij xai μὴ ἐλλείπῃ τι τῶν 
αἰσϑητηρίων, εὔλογόν τε xul ἀναγχαῖον τοῖς τοιούτοις πάσας ὑπάρ) 

M [2 

αἰσϑήσεις. πῶς οὖν ἣ τελεία ἡμῖν δρισϑήσεται ζωή, xal αὕτη ἣ ἐν ϑνητοῖς. 
u € , 2 ^N , y M , ^N , 

περὶ ἧς ὃ λόγος; ἐπειδὴ κινήσεις ἔνδοϑεν ἄρχει, πρώτη Oi φύσει ἣ χατὰ 
τόπον, ἐν τοῖς οὕτως χινουμένοις τὸ τέλειον ζητητέον e χινούσης ζωῆς, 

* [4 , 2 , M 

25 ὡς οὐχ ἐχ μέρους μόνου τινός, ὡς τὰ ὄστρεια, ἀλλὰ χαὶ 

noe ὡς πε χαὶ τον τ ἀλλ᾽ ὡρισμένως, xol οὐχ ἀπεστενωμένον 

᾿ ὅλων, xal οὐχ 

E τὸ ὡρισμένον, ὡς βύρμηχες χαὶ μέλισσαι. ἀλλὰ χαὶ τὸ ἐπινοητιχὸν 

χαὶ εὐμήχανον ἐμφαίνουσι, xal μάλιστα τοῖς χαταχούειν λόγου δυναμένοις 90 
xal τάττεσθαι ὑπὸ λόγου xal συνεϑίζεσϑαι xol γνωρίζειν τὰ προσταττόμενα 

80 ὕπ᾽ αὐτοῦ ἰσχύουσιν. οὐχ ἥχιστα δὲ τελεία dj αἰσϑητιχὴ ζωὴ ἣ χαὶ τῇ 
χρείττονι πάντῃ ἱχανὴ ξαυτῆς συμφύεσϑαι τῇ λογιχῇ τοῦτο γὰρ ἀχρότητος 

Y 

τεχμήριον. εἰ τοίνυν αὕτη μὲν τελειοτάτη, χατὰ μόνα δὲ ἥδε πέντε εἴδη 

$ 

, , (228924 5 - ^N » P] , [s ΄ ES M 

αἰσϑήσεων δρίζεται, ἀναγκαῖον μιηδὲν ἄλλο αἰσϑήσεως ὑπο τὺ 
οὗ τοῦτό φημι, ὡς ἣ ἐν τοῖς λογιχοῖς αἰσϑητιχὴ μόνη τελεία " ἐν ime t γὰρ 25 

o 35 xal τὸ τέλειον. xal τελειοτάτη μὲν αὕτη" xal ἣ ἐν τοῖς ἀλόγοις δὲ χατα- 

χούουσα λόγου χαὶ fj τὸ εὐμήχανον xai ἐπινοητιχὸν χαὶ μὴ deis οἰ λον 
τὸ ὡρισμένον ἐμφαίνουσα. ἀτελὲς γὰρ ἤδη τὸ ἀπεστενωμένον χαὶ τὸ ἀόριστον 

M M iJ , b PET. , e bi ^ , z ) e X , 

xai τὸ χατὰ τόπον ἀχίνητον, οὐχ ὡς τὸ παρὰ φύσιν, ἀλλ΄ ὡς χατὰ φύσιν 

τῶν εἰς ἔσχατον χαὶ ὑπο ρῶς ζώντων δριστιχόν: διὸ χατὰ φύσιν xai τὸ 
M Er - » 

40 τοιοῦτον ἀτελὲς xol εἰδῶν ὅλων δριστιχόν. ὅτι μὲν οὖν ὅσον ἐπὶ τῇ τελειό- 
Ἃ , - M ΄ y € , , Ἂν UNS E 

vqu τῆς ζωῆς οὐκ dy ἐν τοῖς τελείοις ἐλλείποι atolü otc, ἀρχούντως διὰ 30 

2 γνωριστιχόν correxi: γνωριστόν Aa 10 αἰσϑησει om. a 35 ἀλόγοις] ἄλλοις ἃ 
€ ' 

91 ἐυφαίνουσα τὸ ὡρισμένον a 
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τούτων ὑπομεμνήσϑω λείπεται δὲ σχοπεῖν, Uy, ὄργανόν τι ἐλλεῖπον τὴν 48v ίπ 
δ , LT ' , x ^ » Bi N 5 ΄ 
ἐνδξιαν παρέχεται, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τὸ αἰσϑητιχὸν ὄργανον T, μιχτὸν Bx πάντων 

, τῶν στοιχείων εἶναι ἀνάγχη T, ἁπλοῦν, ζητητέον. ἐχ ποίων μὲν ἁπλῶν 
οἷόν τε εἶναι τὰ αἰσϑητήρια. ποίαις δὲ αἰσϑήσεσι τὰ ἁπλᾶ xal ποίαις τὸ 

5 μιχτὸν ἀποδοτέον. xol εἰ πάντα, ὅδα οἷόν τε εἶναι αἰσϑητήρια, ἐν τοῖς τε- 

λείοις ὑπάρχει ζῴοις, ἵνα ὅτι μηδὲ τῇ τῶν ὀργάνων ἐνδείᾳ ἐλλείπει τις 
U^ à i D 

αἴσϑησις γινώσχωμεν. ἐπεὶ τοίνυν διὰ μέσων τινῶν τὰ πρῶτα αἰσϑητήρια 
*, Y *, ,F 7 ^ M »ofm ^ M * M 5 - lodi N ^ 2 

(οὐ γὰρ ἀμέσως) ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν χινεῖται, χἀλῶς ἀπὸ τῶν μεταξὺ τὴν 35 

τῶν αἰσϑητηρίων τεχμαίρεται φύσιν. δεχτιχά τε γὰρ ἄμφω τῆς τῶν αἰσϑη- 

εταξὺ τὴν ἐν- M , , 

10 τῶν ἐνεργείας. xal οἷον συμφυῶς xal xarà συνέχειαν τὰ U 
[D 

M 2AEYANCO , ΄ A Ω 42 là ' ς CER ' , - e m 
ργειαν ἐπὶ τὰ αἰσϑητήρια μεταβιβάζοντα τὴν ἑαυτῶν πρὸς ἐχεῖνα ὁμοφυῇ 

σημαίνει οὐσίαν. οἷον διαφανὲς εἶναι δεῖ τὸ δεχτιχὸν τοῦ ὁρατοῦ" ἀμφοῖν 
- E - ἐλ Y - 3 Q^ ; 2331 M , 

οὖν τοῦτο ὑπάρξει, xoi τῷ μεταξὺ xoi τῷ aano. ἀλλὰ χαὶ χατ 

οἰχειότητα T) ἀπὸ vnu ἀπιστίας χαὶ αὐτοφυῶς 1S pexdüoctc* διὸ 

15 ὡς χατὰ συνέ ἔχειαν χαὶ ὙΠ ὥστε τὸ μέσον ὅμοιον τῷ EE 

τίνα οὖν xà μέσα; τὰ μὲν ἐν. ἡμῖν, ὡς ἐπὶ ἁφῆς xai ise τὰ δὲ ἔξωϑεν. 
ὡς ἐπὶ τῶν λοιπῶν αἰσϑύσεων. τῶν ὃδὲ ἐν υῖν τὰ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν. i [m i 

΄ - - , - 

ἃ xoi μεταξὺ γίνεται, μιχτὰ πάντως, ὅτι fj τῶν ϑνητῶν ζῴων φύσις στερεοῦ 
υὲν χαὶ ἀντιτύπου δεῖται περιβλήματος διὰ τὸ δυσπαϑές, οὐ μὴν παντελῶς 

90 ἀχινήτου" διὸ οὐχ ἁπλοῦν ἀλλὰ μιχτόν. τῶν δὲ ἔξωϑεν δύο ἁπλᾶ δια- 
[2] A M Ld 2 mM Ψ -—« , σι ^ 5 4 Ἃ , 4 ^ , " βιβαστικὰ τῆς τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργείας, ὕδωρ τε xol ἀήρ, ἢ εἰ xol μικτά, 45 

ϑατέρου πάντως τούτων ἐπιχρατοῦντος ἐν τῇ μίξει. οὔτε γὰρ ἐχ γῆς διὰ 
' 3.37 M ^ Y Ry 03 ^ - SPON - P] 2 τὸ ἀχίνητον xal δυσπαϑὲς καὶ δυσμετάληπτον τῶν ἀπὸ τῶν ἄλλων. ἐντε- 

λεχειῶν, οὔτε ἐκ πυρὸς διὰ τὸ δραστήριον αὐτοῦ. χινητιχοῦ τῶν ἄλλων 
ὄντος χαὶ μεταδοτιχοῦ τοῖς ἄλλοις μᾶλλον τῶν ἰδίων T, χινουμένου ὑπὸ τῶν n) [ni 

ἄλλων (xa) μεταληπτιχοῦ τῶν ἐν ἐχείνοις. πῶς οὖν μιχτὸν τὸ ἐν ἡμῖν xod ἐπι- 
χρατοῦντος τοῦ γηίνου προσεχῶς ἀναδέ Ses τὰς τῶν ἁπτῶν τε xal γευστῶν 
ἐνεργείας αἰσϑητάς ; T, ὅτι ζωτιχὸν xal οἷον χουφιζόμενον ὑπὸ τῆς ἐν ἡμῖν 50 
ζωῆς. πῶς δὲ τὸ ὑπέχχαυμα διαφανές τέ ἐστι χαὶ Senyés; ἢ ὅτι πῦρ 

80 ἐχεῖνο τὸ στοιχειῶδες, ἔοιχε δὲ πῦρ νῦν τὸ χαυστιχὸν χαὶ ὑπεηξεον ἀπο- 

διοπομπεῖσϑαι ὡς μὴ ὃν χαῦ᾽ αὑτὸ αἰσϑητήριον, ἵνα τὸ ὑπέχχαυμα ἐν τῷ 
ἀέρι ὃν συνειλημμένον T, χοινὸν ἢ πάντων: οὐδὲν γὰρ ἄνευ ϑερμότητος 
αἰσϑητιχόν, τὸ ὃὲ χαυστιχὸν οὐδενός. ἐπεὶ οὖν δύο τὰ μεταξὺ ἐχ τῶν 
ἁπλῶν, ὕδωρ τε xol ἀὴρ (ἔστω γὰρ xal τὸ στοιχειῶδες ἐν τῷ ἀέρι) ἢ 

χοινόν, ἐχ δὲ τῶν παραπλησίων xni | τὰ αἰση den ἔχομεν δὲ ἄμφω, ὅσα 49r 

(x ὑπάρχει ζωή, 

αἴσϑησις ἐλλεί- 

e [51] 

τέλεια ζῷα, ἐν τοῖς τελείοις ἄρα ζῴοις οὐ id ἢ τελε 

ἀλλὰ χαὶ τῶν ὀργάνων οὐδὲν ἐλλείπει. εἴη ἂν οὖν μηδὲ 
2. ON - ^ Ἃ € /, 5 9 e , 

xouga* εἰ δὲ τοῦτο, μόναι dv at πέντε εἶεν αἰσϑήσεις. ἀλλ᾽ ὃ μέγας 

Ἰάμβλιχος πολλὰ τὰ ἀφανῆ ἡμῖν εἶναι βούλεται ζῷα δαιμόνιά τε xal χρείττω, 

40 χαὶ μὴ δεῖν ix τῆς ἐπαγωγῆς διϊσχυρίζεσϑαι τὸ ποσὸν τῶν αἰσϑήσεων, 
ε 

ὀρϑῶς λέγων. οὐ μὴν ὃ ᾿Αριστοτέλης τῇ ἐπαγωγῇ ἐπερείδεται, ἀλλὰ τῇ ὅ 

9 γάρ τε ἃ 26 χαὶ addidi 39 ἡμῖν οἴεται εἶναι ἃ 40 μὴ δεῖν] μηδὲν a 

post ἐπαγωγῆς add. δεῖν a 



10 

15 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 1 (Arist. p. 424» 22. 24] 115 

e 

^ 5 , v , Qc f* , X c M (QN 

χρείττονα λέγει τὴν τῶν οὐρανίων αἴσϑησιν, ἀπαϑῇ ὑπάρχουσαν χαὶ ἔνδοϑεν 
ὅλην ἐγειρομένην xai οὐδὲν τῶν ἔξωϑεν χινούντων προσδεομένην. αὐτὴν δὲ 
M ἑαυτῆς xal πρὸς ὑπόστασιν xol πρὸς γνῶσιν τῶν αἰσϑητῶν ἐξαρχοῦσαν. [s -G 

ics , , Ἃ QN ' MM 2: , , "^ ^ 

οὖν πλείους τῶν πέντε χαὶ διὰ τὴν τῶν οὐρᾶνιων ϑετέον : Tj υάλιστα 

(^ τῷ vom οὐ συναριϑμητέον ταύταις ἐχείνην ὡς αἰτίαν αἰτιαταῖς χαὶ ὡς ἑνιαίων 

τ των πασῶν περιληπτικήν, ὅπου γε οὐδὲ .τὴν χοινὴν ἐν ἡμῖν αἴσϑησιν 
g^ a τ a ταῖς πέντε συναριϑμοῦμεν. xaícot γε ἀχωρίστως αὐταῖς ἐγχατα- [47 (0043 A ci 

^S - ^ , c M 

τεταγμένην, διὰ τὸ xoti, mene eit βριξόναις οὖν τὸ ἐξῃρημένον πασῶν 
M b! » ^ 

χαὶ χωριστῶς χαὶ αἰτιωδῶς περιεχτιχὸν οὐ συναριϑμιητέον. ἔπειτα Oi οὐδὲ 

ἑτέρα ἁπλῶς τῶν πέντε fj τῶν οὐρανίων. ἣ γὰρ ἑτερότης ἐν τοῖς λόγοις 
t| Y -Ὁ ΄ πεν Ll M 5 2 - e ^N 5 , , 

χατὰ τὸ τῶν λόγων διάφορόν τε xal ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς ἢ δὲ οὐρανία οὐ 1 i i i 
, € 5 , ^ 3 iJ ^ ' ΄ RJ 

- m nm " e [u t . e πεὶ οὐ πλείω τὰ αἰσϑητὰ τῶν χαὶ ἡμῖν 

χαταληπτῶν. ἣ μὲν οὖν Soy το 

μοι δοχεῖ, τῇ τῆς ζωῆς ἐπερειδομένη τελειότητι ἐν τοῖς «ἡ πηρώμασι τῶν 
, S - - ^, 

ζῴων μηδὲ παρὰ φύσιν ἔχουσι; χαὶ τῷ ἀνενδεεῖ τῶν ὀργάνων, ὃ χαὶ αὐτὸ 
οὗ QU ἐπαγωγῆς ἀλλὰ διὰ τῆς φύσεως τῶν αἰσϑητιχῶν ὀργάνων ἐπιστώσατο. {τ ἽΞ i id 

x 2 ΒΕΑῚ - ^ 

δύο μὲν ἁπλῶν ὄντων ἐπὶ τῶν τὰ udin γνωριζουσῶν αἰσϑήσεων, τοῦ δὲ 
ΩΝ Ld e - ^ M r - e 

μιχτοῦ ἐπὶ τῆς ἁφῆς, ἐπειδὴ xal μιχτὸν ὕνητοῦ ζῴου σῶμα. ὡς τὸ ὃ τοῦ 
σ ud M ^ 5 ^A , A M ^ - 

ὅλον φάναι. λοιπὸν Oi ἀναγχαῖον χαὶ χατὰ μέρος τὴν ταῦτα δηλοῦσαν 9 

ἑρμηνεῦσαι λέξιν. 

τῷ φι 

90 

A3. 

p.424»99 Ὅτι δ᾽ οὐχ ἔστιν αἴσϑησις ἑτέρα παρὰ τὰς πέντε. 

Αὕτη μέν, γεωμετριχῶς φάναι, ἣ τοῦ προβλήματος πρότασις ἄρχεται : 
e (^ τῆς χατασχευῆς τοῦ λόγου ἐντεῦϑεν. 

p. 454υ94 Ei γὰρ παντός, οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή. xal νῦν ἔχομεν 

αἴσϑησιν᾽ πάντα ὺ 

Ἐπε δὴ τέσσαρες μόναι at πρῶται παϑητιχαὶ ποιότητες. ϑερμότης 
ψυχρότης, ξηρότης ὑγρότης, ἐξ ὧν ai ἄλλαι, ὡς à Περὶ γενέσεως c yoypócns, Εηρύτης Ἱρότης, ἐξ ὧν at ἄλλαι, ὡς ἐν τῇ Περὶ γενέσεως ct 
ρηται, ὧν ἁπασῶν ἢ ἁφὴ ἀντιληπτιχή, ἐπειδὴ χαὶ τῶν πρώτων πασῶν. 

΄ A - 

τὰ ὃς ἁπτὰ ἅπαντα ὡς ἁπτὰ ταῖς παϑητικαῖς χαραχτηρίζεται ποιότησιν, ὡς 

οὔτ 

" 

, 5 P a ΄Ν - ΄ 
προχξειμξενοῦ ἀποόξιξις τοιαὸξ τις εἰναι 

i5 

Ἁ - e , xai τοῦτο ἐν τῷ Hue τῆς Φυσιχῆς ὑπέμνησται ἀχροάσεως. δῆλον ὡς ἀληϑῶς 30 
- “ [4 

εἴλη ται πάντα τὰ τοῦ ἁπτοῦ ἣ ἁπτὸν πάθη τῇ ἁφῇ Ἱνωρίζ εσϑαι. 
- ^ , 

εἰ δὲ ἢ gf, χαίτοι ἐσχάτη οὖσα, οὐδὲν ἀφίησι τῶν ἁπτῶν ἄγνωστον. 
35 πάντως ποὺ χαὶ ἕχάστη τῶν λοιπῶν οὐδενὸς τῶν οἰχείων ἀπολειφϑήσετα' 

αἰσϑητῶν. τοῦτο γὰρ ἕπεται μὲν τῷ ὑποϑετιχῶς προειρημένῳ, τῷ si γὰρ 
παντὸς οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή" οὐ μὴν ἀποδέδοται ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους. 

25 ἐστιν ex Arist. addidi, cf. v. 97 et p. 170,19 29 τῷ A'a ἐν τῇ Περὶ γενέσεως 

de Gen. et Corr. Β 3 92 ἐν τῷ ὀγδόῳ τῆς Φυσιχῇς ἀχροάσεως nescio quo loco 

ὑμέμνησται post ὀγδόῳ ἃ 99 πάϑη ἢ ἁπτὸν ἃ 

ελειότητι τῆς ζωῆς. xai τῷ μὴ ἐνδεῖν τι υῖν αἰσϑητήριον. ἀλλ᾽ εἶναι 49: i i [35 ν᾿ sf it i* "it 
, 

] 
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» / y 

ἀλλὰ xai ἄλλα τινὰ προηγούμενα, τὸ εἰπεῖν εἰ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 49r 
, -" “: Y , € RA A m »y , [een M 2X - 

ἀναγχαῖον εἶναι xal αἰσϑητήριον ἐχλείπειν, ἔτι τρίτον, ὅπερ xat ἐν S5 

μέσῳ χατασχευάζει, χαὶ εἰ μηδὲν ἐλλείπει ἐν ἡμῖν αἰσϑητήριον, χοινῇ διὰ 
υαχρῶν ἀποδίδωσι πρὸς πάντα τὰ ἡγούμενα τὸ “πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑήσεις 
ἔχονται ὑπὸ τῶν ux ἀτελῶν." εἰ γὰρ μὴ λείπει αἰσϑητήριον, ὅπερ τὸ gy 5 “ t Ἢ [Uis . - ^Í h Ἢ ZU f 0 ΟἽ 0 ep σι 

, — e , ΕΣ M mU M "^ , Lo M , Ὁ μι Δ , 

τρίτον τῶν ἡγουμένων ἀξιοῖ, διὰ τὸ T, ἀμέσως τῶν αἰσϑητῶν T, διὰ μέσων 
- 

, [£d] *, , v ^ e bod ' [d , 

ἀέρος xoi ὕδατος ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἔχειν δὲ ἡμᾶς χαὶ τὸ ἁπτιχὸν xod ἑχάτερον 
EU , *$wN » «€ , ^N - Ὑ , , » 

τῶν μεταξύ. οὐδὲ αἴσϑησις, ἐπειδὴ χεῖται, εἴπερ ἐχλείπει τις atat mate, 40 
Ὰ 

ς , [4 € - Ἂ, NDS , »y 2 7] »y 

10 ἡγουμένων δποϑετιχῶν, πρὸς τὸ ἀνάγχη ve, εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 
xal αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν ἀποδίδοται τὸ “πᾶσαι ἄρα αἱ 

δ Ὁ »y ς b M ' , M: € 2) ' BN bi - M , 

αἰσϑήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν. πρὸς ὃὲ τὸ πρῶτον τὸ εἰ 
A , * 2 » c , M eed y y 

Ἰὰρ παντός, οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή, xai νῦν αἴσϑησιν ἔχομεν, 
n Ὁ ὦ - » : ΄ Y ΄ - , - 

ἀποδέδοται τὸ αὐτό, τὸ “πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ dxsÀOy", 
^ MAD 15 ἐπειδὴ οὕτω πᾶσαι. ὡς x«l μηδ᾽ ὁτιοῦν τῶν οἰχείων ἀπολείπουσαι αἰσϑη- 45 

τῶν, διὰ τὸ xol τῇ ἁφῇ xoi νῦν αἴσϑησιν ἔχειν ἣμᾶς παντός, οὗ ἐστιν 

αἴσϑησις ἁφή, τοῦ xal νῦν προσχειμένου δηλοῦντος τὸ xol πρὶν ἀποδειχϑῆναι 

μόνας τὰς πέντε εἶναι αἰσϑήσεις. τὴν γὰρ ἁφὴν τελείαν ὡς οὐδὲν τῶν 

ἁπτῶν ἄγνωστον ἀφιεῖσαν ἔχομεν, ὅπερ χατασχευάζει διὰ τοῦ πάντα γὰρ 
90 τὰ τοῦ ἁπτοῦ Tj ἁπτὸν πάϑη τῇ ἁφῇ ἡμῖν αἰσϑητά ἐστιν, εἴ γε, 

ὡς εἴρηται, xal τῶν ἁπλῶν τῶν πρώτων χαὶ τῶν ἐξ αὐτῶν χατὰ μῖξιν 
συγχειμένων παϑητιχῶν ποιοτήτων πασῶν γνωριστιχοὶ τῇ ἁφῇ ὑπάρχομεν. 50 
εἰ γοῦν ἢ ἁφὴ πάντα γνωρίζει τὰ ἁπτά, ἀναγκαῖον xo τῶν ἄλλων ἑχάστην 

πάντων εἶναι τῶν οἰχείων αἰσϑητῶν ἀντιληπτιχήν. χαλῶς οὖν πᾶσαι λέ- 

τὸ ὧι 
pé e [s , ΄ 2 - Χ , y. SC M 2 c» 

ἴονται ἔχεσϑαι ai αἰσϑήσεις ἐν τοῖς τὰς πέντε ἔχουσι, xol ὡς μὴ οὐσῶν 

πλειόνων χαὶ ὡς ἑἕχάστης οὐδὲν ἀπολειπούσης ἄγνωστον τῶν. οἰχείων 

αἰσϑητῶν. 

»y p.494»96 ᾿Ανάγχη τε, εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, xal αἰσϑη- 

τήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν. 

80 Ἔστι μὲν δεύτερον, ὡς εἴρηται, συνημμένον τῶν ἡγουμένων " ὅπως δὲ 49v 

ἀναγχαῖον λέγεται, ἐπιστάσεως ἄξιον. διὰ τί γάρ, εἰ ἢ ὁρατιχὴ ἐλλείπει 

αἴσϑησις μόνη, δυνατὸν δὲ εἶναι xal ἀέριον τὸ τῆς ὄψεως ὄργανον, μὴ 

πάρεστι τοῦτο τῷ ἔχοντι ἀχοήν, ὥστε τὸ μὲν αἰσϑητήριον αὐτῷ παρεῖναι, 

τὴν δὲ ὅρασιν ἀποῦσαν μὴ ὡς δρατικῷ αὐτῷ χρῆσϑαι; μήποτε οὖν διττὴ 

9 

- ' e ^ C ,r 

5 ἢ τοῦ αἰσϑητηρίου ἔλλειψις, ἢ μὲν ὡς μηδ᾽ ὅλως τοῦ ὑποχειμένου παρόντος 5 
, GU 9 ex ^ X P] , ΄ »y " [4 , ^N 

σώματος, ὃ dv ἢ πρὸς τὴν ἐλλείπουσαν χρήσιμον αἴσϑησιν, ὡς st panos 
σ » Q? (ει » , € ἊΝ El M CN , - [4 Y ἘΠῚ 

ὅλως εἴη χαϑ’ αὑτὸν ἔν τισι ζῴοις 6 ἀὴρ T, τὸ ὕδωρ ἀμιγῆ, fj δὲ ὡς 

ὄντος μέν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς δρατιχοῦ γε φέρε οὐ γὰρ ἂν μάτην χαὶ ὡς ὃρα- 
' x 

vuxby ὑφίστατο ἐπὶ τοῦ μὴ πεφυχότος ὁρᾶν. ^ μήποτε δὲ χαὶ ἐπὶ τῶν τε- 

^ 

1. 8. 10. ἐχλείποι a 4 αἱ om. ἃ πᾶσαι χτλ. p. 425239 11 ἀποδέδοται ἃ 

38 δρατιχοῦ γε correxi: ὁρατοῦ δὲ Aa 
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λείων ζῴων ἀληϑέστερον ἔχει ὃ λόγος. διὸ xoi ἡμῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς 4ὃν 
ἔφη, ἐὰν ἐχλείπῃ αἴσϑησις, xal αἰσϑητήριον ἐχλείπειν, ἀλλ᾽ ἢ 

πέντε ἔχουσιν. ἐὰν γὰρ ἢ τις ἄλλη, xol αἰσϑητήριον ἄλλο τι ἕξει σῶμα 
Ἃ , b » ΄ 5 ) c Χ 5 ' Y , 

ἢ τούτοις xat' ἄλλο τι χρήσεται. ἀλλ᾽ ἕτερον μὲν ὀργανιχὸν εἶναι αἰσϑη- 
τήριον ἀδύνατον, ἐπειδὴ μήτε ἐστὶν ἄλλο παρὰ τὰ τέσσαρα σῶμα φϑαρτὸν 
μήτε τὸ οὐράνιον ὡς ὄργανον τῇ ϑείᾳ αὐτοῦ ὑπέστρωται ψυχῇ" οὐ γὰρ ὡς 

» a , 5 ) e S 2 7 e » 5 v $4 - 

χρωμένῃ, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸ ἐχείνης ὅλον ὄν. οὐ μὴν οὐδὲ ταῦτα ἔχει τὸ 

ply τοῖς τὰς 

ι 

im 

χατ᾽ ἄλλο τι εἶναι αἰσϑητιχά" Ty γὰρ ἄν τις ἐν τῇ τελείᾳ ζωῇ xol f, χρω- 
μένη αὐτὴ δύναμις. διὸ ἀναγχαῖον, οἷς μὴ πάρεστιν αὕτη μὴ διὰ πήρωσιν 

ἢ ἀτέλειαν, μηδὲ τὸ ὄργανον ὑπάρχειν. ἐν γὰρ τῇ τελείᾳ πᾶσαι at δυνάμεις, 

χαὶ ἢ φύσις ἀχολούϑως καὶ τὰ ὄργανα πᾶντα ἀποδίδωσιν, ἐὰν μὴ παρὰ 

φύσιν πηρωϑῇ., ὅταν τὸ ἀνάπαλιν xol παρούσης τῆς δυνάμεως τὸ ὄργανον 

ἐχλείπῃ. διὸ οὐχ ἠξίωταί που τὸ ἐχλείποντος αἰσϑητηρίου᾽ xol τὴν αἰσϑη- 
τιχὴν ἐχλείπειν οὐσίαν, ἀλλὰ τὸ ἀνάπαλιν ui, ἐχλείποντος αἰσϑητηρίου μηδὲ 

τὴν αἴσϑησιν ἐχλείπειν, xal ἐν ἡμῖν τοῖς τὰς πέντε ἔχουσι xol οὖσι τε- 
λείοις, ὡς χαὶ τὴν χατὰ τόπον ὡρισμένην χίνησιν χινουμένοις. 

p.424»27 Καὶ ὅσων μὲν αὐτῶν ἁπτόμενοι αἰσϑανόμεϑα, τῇ ἁφῇ 
αἰσϑητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν ἔχοντες. 

- Τὸ , , A rm M C. "A ὃ ) X M - - z»" JE 

ὁ τρίτον ἐστὶ τοῦτο τῶν ἡγουμένων. OU οὗ xal χατασχευάζειν ἀξιο 
μήτε αἰσθητήριον μήτε αἴσϑησιν ἡμῖν ἐλλείπειν: ἐπειδὴ γὰρ ἀνάγχη ἢ 

ἁπτομένων ἡμῶν τῶν αἰσϑητῶν γίνεσϑαι τὴν αἴσϑησιν T, διὰ τῶν μεταξύ. 
χαὶ ἔστιν ἄμεσος ἣ διαίρεσις χαὶ ἄλλως ἀδύνατον. ἐπειδὴ γὰρ γνωστιχὴ 

* ^ 6. Υ͂ [4 ' M , Y, /, ΝΟΥ 5 

μὲν ζωὴ ἣ αἴσϑησις, σωμάτων δὲ χαὶ τούτων ἔξω χειμένων, xal δι᾿ αἰσϑη- 
τηρίου σώματος ὄντος γινομένη τοῦ τῇ γνωστιχῇ ταύτῃ χαραχτηριζομένου 

ζωῇ; ἀναγκαῖον τὸ αἰσϑητήριον T, αὐτῶν ἐφάπτεσθαι τῶν αἰσϑητῶν 7 δι’ 

ἑτέρων τινῶν μεταξὺ σωμάτων ἀντιλαμβάνεσϑαι τῶν αἰσϑητῶν (οὐ γὰρ διὰ 
χενοῦ), ἵνα χαὶ διαβιβάζηται ἣ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐντελέχεια εἰς τὸ αἰσϑητήριον. 

ούλεται μὲν γὰρ xal τὴν ἁφὴν 6 ᾿Αριστοτέλης διὰ τοῦ μεταξὺ γίνεσϑαι β μὲν γὰρ Ἣν Og p js τοῦ μεταξὺ γίνεσϑαι, 
y - € κ ^ w€— ἀλλ᾽ οὐχ ἔξω ὄντος τοῦ μεταξύ, ἐν ἣμῖν δέ, ὡς xal αὐτὸ ζῆν κατὰ τὴν 

b] X) , 3 b c o 3. M L4 2 ΄ αἰσϑητικὴν ζωήν, ἀλλ᾽ ἕτερον ὅμως εἶναι τὸ προηγουμένως αἰσϑητήριον. 

πρὸς μὲν οὖν τὸ πρώτως οὐχ ἄμεσος οὐδὲ ἢ ἁφή, πρὸς δὲ τὸ ἁπλῶς χαὶ 

ὁπωσοῦν αἰσϑητιχὸν ἄμεσος. xal ἴσως xal f χαλουμένη συναίσϑησις ἡμῖν 
γίνεται, ὅτε τῶν ἐν ἡμῖν τινος μορίου ψυχομένου T, ϑερμαινομένου αἰσϑα- 
γόμεϑα χατὰ τὴν ἁφήν, τοῦ προηγουμένου αἰσϑητηρίου προσπίπτοντος τῷ 
πάσχοντι μορίῳ. τὴν μὲν οὖν ἁπτιχὴν ζωὴν πάντα ἔχει τὰ ζῷα" τὴν δὲ 

διὰ τῶν μεταξύ, ὧν αἰσϑητῶν μὴ αὐτῶν ἁπτόμενα αἰσϑάνεται, οὔτε πάντα, 
xal ὅσα ἔχει, οὐ πάσης τῆς τῶν αἰσϑητῶν ἀντιλαμβάνεται ἰδιότητος. οὐ 
γάρ, ἐπειδὴ ὀσφραντικά, ἤδη καὶ ἀχουστικά, οὐδὲ τὰ ἤχου γνωριστιχὰ ἤδη 

χαὶ χρώματος. πῶς οὖν ἀξιοῦται χαὶ τοῖς ἁπλοῖς ἀποστήμασι χαὶ τούτοις 

1 ἔχει correxi: ἔχη Aa σώματα ἃ 9 αὐτὴ correxi: αὐτῇ Αἃ 11 αὐτοὶ 

25 αὐτὸ À 94 προσπίπτουσι À 9T οὐδὲ γὰρ ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. ]i27 
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ἀέρι χαὶ ὕδατι τὰ διὰ τῶν μεταξὺ γνωρίζεσϑαι, xai τῶν ὁποτερονοῦν αὐτοῖν 49v 
ἐχόντων ζῴων ἕχαστον δύνασϑαι ἀντιλαμβάνεσϑαι τῶν δι᾿ ἀμφοῖν τοῖν 

μεταξὺ αἰσϑητῶν; λέγει δὲ οὕτως: ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξὺ xal μὴ 

τῶν ἁπτόμενοι, τοῖς ἁπλοῖς ἀποστήμασι, λέγω δὲ οἷον ἀέρι 

x σι 

, Ü 
Y o x -T CQ UN , PA - M ΒΨ NV Ow αἱ ὕδατι. ὅτι μὲν οὖν διὰ μόνων δύο τῶν μεταξὺ ἀέρος τε xal ὕδατος, 40 

b ^ ^P A ^'^ * , ^») - , CN - 

μιχρὸν προελϑὼν δείξει. τὸ O& otov πρόσχειται ἐν τῷ λέγω δὲ οἷον 

ἀέρι καὶ ὕδατι, ἵνα, οἶμαι, ἐνδείξηται, ὡς οὐ μόνα τὰ δύο ταῦτα ἁπλᾶ ἐν 
τῷ μεταξὺ γινόμενα διαβιβάζει τὴν τῶν αἰσϑητῶν εἰς τὸ αἰσϑητήριον ἐνέρ- 

γξιαν. ἀλλὰ χαὶ τὰ οἷα ταῦτα. ὥσπερ xal τὸ ὑπέχχαυμα, οἷον ἀὴρ Ov, χαὶ i ? i , ? 

10 τὰ σύνϑετα μὲν ἤδη. ἐπικρατοῦντος Oi τοῦ ἀέρος T, τοῦ ὕδατος, ὁποῖον 
ἔλαιον χαὶ οἶνος καὶ ὁμίχλη. 

p.424»31 Ἔχει δ᾽ οὕτως, ὥστε εἰ μὲν Ov ἑνὸς πλείω αἰσϑητὰ 45 
ἕτερα ὄντα ἀλλήλων τῷ γένει, ἀνάγχη τὸν ἔχοντα τοιοῦτον 

αἰσϑητήριον ἀμφοῖν αἰσϑητιχὸν εἶναι. 

239582 € b! 2 — PA - - N [4 E zi , ΑΨ, - 15 Εἰ δι᾿ ἑνὸς 2x τῶν δύο τῶν μεταξὺ ὁποιουοῦν πλείω atc cà ἐνεργεῖν 49 
οἷά τε εἰς τὸ αἰσϑητήριον, ἕτερά φησιν ὄντα ἀλλήλων τῷ γένει, ὡς 50 

διαφόροις αἰσϑήσεσιν ὑποπίπτοντα. οὐ γὰρ ἕτερογενῇ πάντῃ τὸ ϑερμὸν xal 
n e WS y , 1 - de x σ x Y e Y € P 

ξηρὸν ἁπτὰ ἄμφω ὄντα, ἀλλὰ χρῶμα xat ἦχος, ὅτι τὸ μὲν ὁρατὸν ὃ δὲ 

dxouGtác* ἄμφω δὲ ὅμως xal δι᾿ ἀέρος ὡς xal δι᾿ ὕδατός ἐστιν ἑκάτερον 
90 αἰσϑητόν. ἀλλὰ χαὶ τὸ ὀσμῶδες γένος Ot ἑχατέρου ἐνεργεῖ τῶν μέσων. 

ἀναγχαῖον δέ φησι τὸν ἔχοντα τοιοῦτον αἰσθητήριον, ὑδάτινον δηλαδὴ ἢ 
λέριον ἢ κατὰ τὴν ἑτέραν ἐπιχράτειαν χαραχτηριζόμενον, ἀμφοῖν αἰσϑη- 
τιχὸν εἶναι, ὡς ἐπὶ δύο | ἑτερογενῶν τὸν λόγον ποιούμενος xal διὰ τοῦτο ὅθε 
» - 5387. ^N AP eov A ΄ M ΄ Ss p οἷν / 
ἀμφοῖν εἰπών. διὸ xot ἐπήγαγε. δύο τινὰ λέγων xal ἐστιν ὃ ἀὴρ ψόφου 

xal χρόας. ἀλλὰ διὰ τί, ὅπερ ἐλέγομεν, οὐχὶ καὶ ὁρᾷ f, ἀσπάλαξ, ἔχουσα 
RN A * 5 , » CON , ^N 59, ἊΝ Ἂ , , c , y. * 

ἀέρα, ᾧ ἀκούει; διὰ τί δὲ οὐχὶ xal ἀχούει ἣ πορφύρα, ἔχουσα τὸ ᾧ 
τῷ σι 

5 y 5^ “- »y Id] »y - 5 -«ὦὮ L4 , m 

ὀσφραίνεται, εἴτε ἀὴρ τοῦτο εἴτε ὕδωρ εἴη; διότι, ἐρῶ, οὔτε ἀξιοῦται 

ἁπλῶς οὔτε ἀληϑεύει τὸ λεγόμενον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν τελείων ζῴων (ὅϑεν, ὡς 
εἴρηται, xol ἐπὶ ἡμῶν ἐποιεῖτο τὸν λόγον, “ἡμῖν λέγων xal “ὅσων αὐτῶν 5 
e , 5» , 27) o , A m " m ἐς ΄- A 

30 ἁπτόμενοι aicünyóusUn )' τελείας γὰρ τῆς αἰσϑητιχῆς παρούσης ζωῆς, xol 
» ^ N ^ [4 Ἁ ^ ^N 5 , 5) ΄ 2^ Ἁ - 

οὔτε τῶν πρὸς τὴν ἁφὴν δηλαδὴ ἐλλειπόντων ὀργάνων (οὐδὲ γὰρ ἂν ζῷον 

ἄνευ ταύτης εἴη) οὔτε τῶν πρὸς τὴν διὰ τῶν μεταξὺ ἀντιληπτιχὴν ἐν τοῖς 
, ^ »y M AD, - M] - 

τελείοις ζῴοις, xal εἰ ϑάτερον μόνον εἴη τῶν μεταξύ χρῷντο γὰρ dy αὐτῷ 
M o ἘΝ - , , σ ^i - 2 M »y [rd χαὶ ἅπασαι oi διὰ τῶν μέσων γινόμεναι, ὥσπερ xoà τῷ ἐχτὸς ὄντι ὕδατι 
M 3 bd Φ ὦ ^ o », , NS, e -€- c i» M, - AJ m 35 xol ἀέρι. οὔπω δεδειχὼς ὅτι [οὐ] μόνα τὰ £v Ἡμῖν ἁπλᾶ ὄργανα ταῖς διὰ τῶν 10 

^ 5 εταξὺ ἀντιληπτιχαῖς αἰσϑήσεσιν ὑπηρετικά, ἀλλὰ μόνον ἐχ τῆς ἐπαγωγῇ υεταξὺ ἡπτιχαῖς αἰσϑήσεσιν ὑπὴρ ; μ ἧς ἐπαγωγῆς 
^ e m 

λαβὼν τὸ δύο εἶναι τὰ μεταξὺ ἀέρα τε xol ὕδωρ, νῦν αἰσϑητήριον ποτὲ 
ὲ e € (ὃ , Ἀ Φ * Àj λ Á M c “Ὁ , 9 iJ μὲν ἕν ὑποτίϑεται μόνον, τὸ Ot οὗ τὰ πλείω xai ἑἕτερογενῇ αἰσϑητὰ 

10 ἤδη] εἴδη ἃ 18 ἀλλήλων ὄντα ἃ τὸ τοιοῦτον ἃ 25 ἐλέγομεν p. 116, 91 54. 
29 εἴρηται supra p. 17, 1 sq. αὐτοὶ ἃ 31 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 94 xal ἅπασαι 

Seripsi: xal πᾶσι À: ἅπασαι a ὥς που à 36 ob delevi 
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- dwpíCexot (ἐν οἷς γράφει ὥστε εἰ μὲν δι᾿ ἑνὸς πλείω αἰσϑητὰ xai 50 
3 

y 

τὰ E ge δὲ καὶ πλείω εἶναι τὰ d μέσα, ὡς OU AER τὰ 
, ^ 

ὲ 
: dip Epoy STépUe s αἰτίαν Scc ἄμφω γὰρ Busgays φάσχων. 

^ -* —- 

ἐπεὶ οὐχ ᾧ ἀὴρ οὐδὲ T, ὅδωρ διαβιβαστιχὰ τῆς χρόας, ἀλλὰ χατὰ τὸ δια- 

φανές. ἀξιοῖ δὲ xol ἐν τῇ προτέρα ὑποϑέσει τὸν ἐχεῖνο τ T 
τῶν πλειόνων xol ἑτερογενῶν διαβι το ἀμφοῖν τοῖν & iy εἶ 
αἰσϑητικόν, ὡς ἐπὶ δύο, χαϑάπερ εἴρηται, ποιούμενος τὸν λόγον, χα 

δευτέρας τὸν ὁποτερονοῦν τῶν μέσων ἔχοντα αἰσϑάνεσϑαι τοῦ δι᾽ 
ν 2 € ' jJ $O 93 - 2 - XC ne EC ὄντος αἰσϑητοῦ. τὸ γὰρ δι᾽ ἀμφοῖν ἐν τῷ xal ὃ τὸ ἕτερον αὐτῶν 

7 

m i 

ἔχων μόνον αἰσϑήσεται τοῦ δι᾿ debe οὕτως ἀχουστέον, ὡς à 
ἑχατέρου ἰδίᾳ, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἅμα, οὐδὲ ὡς ix τοῦ ἐξ ἀμφοῖν. τῇ γὰρ 

τελείᾳ ζωῇ χαὶ δρατιχῶς ἐνεργεῖν δυναμένῃ ὑπηρετοίη ἂν χαὶ ὁποτερονοῦν 

τῶν διαφανῶν παρῇ: 

p.495a3 Τῶν δὲ ἁπλῶν ἐχ δύο τούτων αἰσθητήρια μόνον ἐστίν. 

uen Gee τὰ μεταξὺ δύο μόνα εἶναι ἀέρα τε xal ὕδωρ. βούλεται 
€ 

L 
xai τὰ αἰσϑητήρια ix δύο μόνων τούτων ἁπλῶν ὑφίστασϑαι, ἐπειδὴ τὸ μὲ 

τῆς ἁφῆς σύνϑετον (Ex τῶν τεσσάρων γὰρ xal ἐπιχρατοῦντος τοῦ γηίνου 

στοιχείου), ἐν δὲ τῇ ἁφῇ συνείληπται xal ἣ γεῦσις" τῶν δὲ διά τινων 
μέσων ἀντιληπτικῶν $ μὲν χόρη ὕδατος, f, δὲ ἀχοὴ ἀέρος. ἣ δὲ 
ὄσφρησις ϑατέρου τούτων᾽ xol ἐχ τῆς ἐπαγωγῆς πιστούμενος τὸ δύο 
áva εἶναι ἐν ἢμῖν ἁπλᾶ αἰσϑητήρια. χαὶ διὰ τοῦ προλαβεῖν, ὡς τὰ μεταξὺ ΠῚ bbc ? h 

δύο τὰ αὐτά, ἐνδειξάμενος xol τὸ χατὰ λόγον δύο μόνα εἶναι τὰ ἁπλᾶ 
? i 

v αἰσϑητήρια. ὅσα γὰρ xol οἷα τὰ ἔξω διαβιβαστικὰ τῶν αἰσϑητῶν, το- 

σαῦτα xal τοιαῦτα xat τὰ ἐν 7, 
ἐνεργείας. 

- - 

uly δεχτιχὰ τῆς τῶν αἰσϑητῶν ἐχείνων 
-— 

p.49535 'H δὲ ὄσφρησις ϑατέρου τούτων. 

x Ἢ ὡς à» ἡμῖν μὲν à 
μεταξὺ ἐν πᾶσι. 

δὲ C0 » € e M 

ὁξ ὑδατος OYTtOC, J| ὡς τοῦ α uou (0 
am) 
o L4 (qv c ec DS c c a 

^ 

p.42535 Τὸ δὲ πῦρ 7, οὐδενὸς 7, χοινὸν πάντων. 

^ Ἀ Y *N , M ^N , P! M 5 93 

Οὐδενὸς δ χαυστιχόν, χοινὸν δὲ πάντων τὸ στοιχειῶδες. εἰ ὃὲ 

τοῦτο, χαὶ τὰ ἁπλᾶ χατὰ τὸ ἐπιχρατοῦν ἐλέγετο ἁπλᾶ. χαὶ γὰρ τὸ ὅλον 
ζῷον ἐφ᾽ ἑχάστου τῶν ϑνητῶν ix τῶν τεσσάρων. xai πᾶν αὐτοῦ μόριον" 

ὥστε χαὶ τὰ αἰσϑητήρια. 

2 ποτὲ] ὥστε ἃ τὰ ante τοιαῦτα om. A 10 αἰσϑητικοῦ A! 

18} 
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p.425a6 [ἢ δὲ 7| οὐδενὸς 7 ἐν τῇ ἁφῇ μάλιστα μέμιχται ἰδίως. 50r 

Οὐδενὸς μὲν ἣ ἁπλῇ. xal ἐν τοῖς συνϑέτοις ἣ σφόδρα ἐπιχρατοῦσα, 40 

ὡς ἐπὶ ὀστέων xal τριχῶν. ἐν δὲ τῇ ἁφῇ μάλιστα ἰδίως μέμιχται, διό- 
M , - v , , 3 5 , M ^ , b € 

tt χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις μέν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐναργῶς. διαφαίνεται δὲ ὡς ἐπι- 

χρατοῦσα ἐν τῇ ἁφῇ, καὶ οὕτως ὡς xot τὰ ἄλλα ἐμφαίνεσϑαι. τοῦτο γὰρ 
τῶν ἁπτιχῶν αἰσϑητηρίων ἴδιον. 

ν. 425.1 Διὸ λείποιτ᾽ ἂν μηδὲν εἶναι αἰσϑητήριον ἔξω ὕδατος 
χαὶ ἀέρος. 

Αὕτη ἣ λέξις φαίνεται μὲν ὡς ἀποδιδομένη πρὸς ἕτερα διὰ τὸν dy 45 

σύνδεσμον, οὐ μὴν [δὲ] πρὸς ἅπαντα τὰ προειρημένα" οὐ γὰρ χαὶ πρὸς τὰ 
περὶ τῆς ἁφῆς, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐντεῦϑεν ἀρχομένην λέξιν "Goa δὲ διὰ 
τῶν μεταξὺ xal μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι᾽᾽. χαὶ γένοιτ᾽ ἄν σαφεστέρα ἣ 

λέξις, εἰ ὥσπερ 6 Πλούταρχος ἀξιοῖ, κατὰ χοινοῦ τὸν ὑποϑετιχὸν σύνδεσμον 
ἐπὶ πάντων τῶν ἣγουμένων ἐν τῇ λέξει τῇ ῥηϑείσῃ προστιϑείημεν, ἵνα xai 
ὧδε fj λέξις Ey εἰ δὲ ὅσα διὰ τῶν μεταξὺ xoi μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι, δύο 50 

μόνα τὰ ἁπλᾶ ἀποστήματα ἀήρ τε χαὶ ὕδωρ, τοσαῦτα δὲ xal τοιαῦτα xal 
τὰ ἐν ἡμῖν εἶναι δεῖ ἁπλᾶ αἰσϑητήρια, λείποιτ᾽ ἂν μηδὲν εἶναι αἰσϑη- 
τήριον ἔξω ὕδατος καὶ ἀέρος, ἁπλοῦν δηλαδή. 

Ρ.42ῦ.ι8 Ταῦτα δὲ καὶ νῦν ἔχουσιν ἔνια ζῷα. 

Ταῦτα λέγων τὰ δύο ἁπλᾶ T, ἀληϑῶς ἢ οὕτως ἐπιχρατοῦντα, ὡς μὴ 
, Y A »y * y - QN * , , φαίνεσϑαι τὴν μῖξιν. ἔνια δὲ ἔφη Cq a, διὰ τὰ χαλούμενα ζῳόφυτα, ἐν 

οἷς οὐκ ἔστιν οὐδεμία τῶν διὰ τῶν μεταξὺ ἀντιληπτιχὴ | αἴσϑησις. διὸ ὅθν 
οὔτε ἀὴρ οὔτε ὕδωρ αἰσϑητήρια ἁπλᾶ, ἐπεὶ ἐν πᾶσιν ἄμφω χατὰ 

τὴν μῖξιν. 

p.495a9 Πᾶσαι ἄρα at αἰσϑήσεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν 
υηδὲ πεπηρω μένων. 

Τοῦτό ἐστιν ὃ πρὸς πάντα τὰ προληφϑέντα ἡγούμενα ἀποδέδοται. εἰ 
᾿ , cQ s) y e E Nlis ».Q. y. Y y. 

γὰρ παντός, οὗ ἐστιν αἴσϑησις ἁφή, xoi νῦν αἴσϑησιν ἔχομεν, xai εἴπερ 

ἐχλείπει τις αἴσϑησις, xol αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείποι, xoi εἰ ὅσων μὲν ὅ 

αὐτῶν ἁπτόμενοι αἰσϑανόμεϑα. τῇ ἁφῇ αἰσϑητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν 

ἔχοντες, ὅσα δὲ διὰ τῶν μεταξὺ χαὶ μὴ αὐτῶν ἁπτόμενοι, τοῖς ἁπλοῖς ἀπο- 
,F , M τις “ἢ M C0 M 5» “Ὁ Le LJ , y 

στήμασι, λέγω δὲ οἷον ἀέρι xal ὕδατι, xal εἰ τῶν ἁπλῶν £x δύο τούτων 

αἰσϑητήρια μόνον ἐστίν, ἃ καὶ νῦν ἔχουσιν ἔνια ζῷα, πᾶσαι ἄρα αἱ αἰσϑή- 
σεις ἔχονται ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν μηδὲ πεπηρωμένων᾽ τοῦ ἄρα συνδέσμου 

δὲ delevi 11 λέξιν v. p. 178,3 12 xal γένοιτ᾽ ἂν — 15 ἁπτόμενοι om. A 

ἐχλειποι à 91 ὅσων a ἁπτόμεϑα ἃ 



SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 1 (Arist. p. 49529. 10. 11] 181 

E e E - ΄ * Y e - e Y - 

ἢ ὡς παραπληρωματιχοῦ νῦν χειμένου T, xat ὡς συλλογιστιχοῦ, ὡς xolb0* 

τῆς ἀποδόσεως ἅμα xal συμπερασματιχῆῇς ὑπαρχούσης. προσϑεὶς δὲ τὸ 10 
€ i - Ἁ 5 - », ΄ e 7 χ SUN, ^ / 

ὑπὸ τῶν μὴ ἀτελῶν ἐδήλωσεν ὡς πάντα τὸν λόγον ἐπὶ τῶν τελείων 

ζῴων πεποίηται. τέλεια δέ ἐστι τὰ τεταγμένως πορευτιχά. ἀτελῇ οὖν τὰ 
5 μὴ πορευτιχά, οὐχ ὡς τῆς ἐπιβαλλούσης τῷ εἴδει αὐτῶν ἐστερημένα ζωῆς μη πορ . X js € "s D ξιὸξ 2 cep (lus Tc 

(πάντα γὰρ τὰ ópostór τοιαῦτα), ἀλλ᾽ ὡς τῆς τῷ γένει τῶν ζῴων ὡς 
, € ,F M 5 , € YA , e ^ M 9 e Ἁ 

ζῴων ὑπαρχούσης ζωῆς ἀπολειπόμενα. ὡς γὰρ ζῴῳ ἁπλῶς τὸ αἰσϑητιχὸν 
΄ 3 € - - [4 ^" 

ὑπάρχει ὅσοις οὖν μὴ πᾶν τὸ αἰσϑητιχὸν προσῇ. ταῦτα οὐχ ὡς τοιάδε 

ζῷα, ὡς δὲ ζῷα ἁπλῶς ἐστιν ἀτελῆ. πεπηρωμένα δέ ἐστιν, ὅσα ἄτομα 15 
10 xal τῆς τοῖς ὁμοειδέσι 1 προσ ηκού της ἀπολείπεται αἰσϑήσεως, ἣ ἐν τῇ χυήσει 

βλαβέντα ἣ μετὰ ταῦτα ὀργάνου τινὸς στερηϑέντα. 

Ρ.425.10 Φαίνεται γὰρ xal ἣ ἀσπάλαξ ἔχουσα ὑπὸ τὸ δέρμα 
τοὺς ὀφϑαλμούς. 

Καίτοι γε πορευτικὴ οὖσα οὐχ ὁρᾷ, διὰ τὸ μᾶλλον τοῦ εἶναι ἐπ’ αὐτῆς 
15 φροντίσαι τὴν φύσιν T| τοῦ εὖ εἶναι, ὀρυττούσης τῷ προσώπῳ τὴν γῆν χαὶ 

ἐντεῦϑεν τρεφομένης. μήποτε δὲ οὐχ ἀχριβὴς $ αἰτία, ἐπαχολουϑοῦσαν 20 

ποιοῦσα τὴν πρόνοιαν ἣγουμένην xal τοῦ εἶναι xai τοῦ ἐπιβάλλοντος ἑχάστοις 

ἀγαϑοῦ. διὰ δὲ τὴν πάντων ζῴων ὑπόστασιν οὐ μόνα φήσομεν εἶναι τὰ 
τέλεια, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἔσχατα χαὶ τὰ μέσα, οὐδαμοῦ τοῦ χενοῦ παρεμπλεχο- 

80 μένου οὐδὲ ἀμέσου τῆς προόδου γινομένης. νοητέον οὖν, οἶμαι, ἐπὶ τῆς 
ἀσπάλαχος οὐ παντελῇ στέρησιν τῆς δρατιχῆς δυνάμεώς τε xoi ἐνεργείας, 

σ 
ἀλλὰ τῆς ἐναργοῦς. μετέχειν δὲ τῆς ὡς διὰ γιτώνων. οἵαπερ xal ζυῖν γί- ' 8 p $. μετξχε I js S ἣ , 0 περ Ί Ü γι 

γεταί τις συναίσϑησις φωτὸς διὰ τῶν βλεφάρων. οὐ γὰρ ἄν Doer ὑπὸ τὸ 25 
^ b 5Ὁ δέρμα ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῷ Có, εἰ μὴ xal ἐνεργεῖν ὑπὸ τὸ δέρμα ἠδύ- 

25 ναντο" ἀλλ᾽ ἀμυδρῶς xat ἐν σχότῳ ὃ S ἀσϑένειαν, ὡς χαὶ τὰ νυχτίνομα. 

p.4295311 Ὥστε εἰ μή τι ἕτερόν ἐστι σῶμα xal πάϑος ὃ μηδενός 

ἐστι τῶν ἐνταῦϑα σωμάτων, οὐδὲ μία ἂν ἐχλείποι αἴσϑησις. 

Ἔστι μὲν xoi τὰ npe (usva ῥητὰ τοῦ αὐτοῦ δειχτιχά, τοῦ μόνας εἶναι 
H , y J , , " " ᾿ 

τὰς πέντε αἰσϑήσεις, xal τοῖς ταύτας ἔχουσιν τὴ cene τινά. διὸ xai 30 

30 ὡς συμπέρασμα ἐπῆχται τῶν προρρηϑέντων, 8 

τὸ γὰρ ὥστε συμπερασματιχόν. δείχνυσι δὲ ἕτερον τρόπον τὸ ἐξ ἀρχῆς 
, iJ x UJ , —-— , κ , L4 ^ 

προτεϑέν. τὰ μὲν γὰρ μέχρι τοῦδε χατεσχεύαζε τὸ πρόβλημα ἔχ τε τῆς 
τελείας αἰσϑητιχῆς ζωῆς xal ἐκ τῆς ἀνενδεοῦς τῶν ὀργάνων ἀποδόσεως 

σ 

πειδὴ πρὸς ἕνα τείνει σχοπόν" XT 

c 
ξ 

[ὦ ^F me , 3 — 5 — hi , hi € , , ' αὕτη δέ μοι δοχεῖ f, λέξις ἐχ τῶν αἰσϑητῶν τὸ αὐτὸ ὑπομιμνήσχειν. ci γὰρ 
35 πέντε μόνα τὰ ἁπλᾶ σώματα ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ ἀποδέδειχται, xol πᾶσαι 

αἱ αἰσϑήσεις περὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν χατὰ ποιότητα T, ποσότητα ἢ χατά 35 

5 πορευτιχὰ] ὁριστικὰ A! 12 ἔχουσα post δέρμα a 19. χενοῦ] εὗρον ἐν ἄλλῳ ἀντι- 

γράφῳ οὐδαμῇ τοῦ χοινοῦ παρεμπλεχομένου margo A 29 φωτὸς post βλεφάρων ἃ 

35 ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ] de Caelo A2 
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τινα τῶν ἐννέα χατηγοριῶν προϊοῦσαν ἰδιότητα (ἢ γὰρ οὐσία λόγῳ xol νῷ 50v br fis T(op Dn 7 ἢ Yep o T4 p 
“Ὁ , , νυν » 

ἀλλ᾽ οὐχ αἰσϑήσει χαταληπτή), δῆλον ὡς οὐχ dy ἐλλείποι τις αἴσϑησις. αἱ : i S e PE 
, — ^ E , ^ 

γὰρ πέντε σωμάτων τῶν πέντε χατὰ πάσας τὰς προϊούσας ἰδιότητάς εἰσι 
γνωριστικαί. εἰ οὖν μήτε σῶμα ἐστιν ἕτερον παρὰ τὰ πέντε, ὡς δέδειχται, 

υήτε πάϑος ὃ μηδενός ἐστι τῶν ἐνταῦϑα σωμάτων (πάϑη μὲν λέγων σι 

iJ E N M , , M -—— , hv mu 4 e * , 71 Ὰ e) 40 τὰ μετὰ τὴν οὐσίαν xal περὶ αὐτὴν προϊόντα εἴδη, olov σχήματα xal μεγέϑη 
χαὶ χινήσεις xal χρόας xol ἤχους xal ὀσμάς, εἴδη ὄντα ἄλλων τῶν οὐσιωδῶν 
ἠρτημένα xal ἐν ἐχείνοις ὑφιστάμενα xol διὰ τοῦτο πάϑη χεχλημένα, ἐν- 
ταῦϑα δὲ σώματα οὐ τὰ ὑπὸ σελήνην, ἀλλὰ τὰ ἐν ὅλῳ τῷ χόσμῳ) εἰ 

, Ν 7 E! - * » ^ ΄ » , ᾿ * , 

10 τοίνυν ἀδύνατον T, σῶμα εἶναι ἄλλο T, πάϑος ἄλλου σώματος, διὰ τὸ τούτων 

πάντα εἶναι τὰ αἰσϑητά, ὡς ἂν βεβαιώσαιτο ὃ τὴν ἀχριβὴ τῆς οὐσίας αὐτῶν 
λαβὼν ἐπιστήμην, ἐξ ἧς ἂν χαὶ τὰ ἐπαχολουϑοῦντα ὅσα χαὶ οἷα γνοίη, 
οὐδεμία ἂν ἐλλείποι αἴσϑησις. 45 

p.495213 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν χοινῶν οἷόν τε εἶναι atc ü mcr ptóv 
15 τι ἴδιον, ὧν ἑχάστῃ αἰσϑήσει αἰσϑανόμεϑα χατὰ συμβεβηχός. ᾿ TERRAM 

Διώρισται ἡμῖν ἤδη, τίνων μὲν ἢ αἴσϑησις γίνεται xa? αὑτά, ὑφ᾽ ὧν 49 

πάσχει τὸ αἰσϑητήριον, τίνων δὲ χατὰ συμβεβηκός, τῶν συνυπαρχόντων 50 
μὲν τῷ αἰσϑητῷ, οὐ μὴν τῇ αὐτῇ ὑποπιπτόντων αἰσϑήσει: ὡς ἣ ὄψις xa? 

αὑτὸ μὲν τὸ ξανϑὸν τῆς χολῆς, χατὰ συμβεβηχὸς δὲ τὸ πικρόν, πάσχουσα 
20 μὲν ὑπὸ τοῦ ξανϑοῦ, οὐ μὴν ὑπὸ τοῦ πιχροῦ- ἀλλ᾽ ὡς συνόντος ἐν τῇ χολῇ 

τῷ ξανϑῷ λέγομεν xol αὐτοῦ ἀντιλαμβάνεσϑαι, xal τοῦτο ὅταν xol τοῦ 
πιχροῦ 7, ἴδιος αὐτοῦ παρῇ 7, προτέρα γεγονυῖα αἴσϑησις, ὡς χαὶ νῦν ἐν 

τῇ ϑέᾳ τοῦ ξανϑοῦ συναναφέρειν τὸ πιχρὸν τὴν ψυχήν. διώρισται δὲ ὡς 

xal τὸ | χαϑ’ αὑτὸ διττόν, ἢ προηγουμένως καὶ OU ἑαυτὸ ὑποπίπτον τῇ bir 
αἰσϑήσει, T, δευτέρως xal ὡς αἰτίῳ ἐπαχολουϑοῦν, δρῶν μὲν xal αὐτὸ εἰς τῷ Q 

τὸ αἰσϑητήριον, ἀλλὰ σὺν ἄλλῳ πάντως προηγουμένῳ: ὡς τὸ μέγεϑος xoi 

τὸ σχῆμα τοῦ πράγματος ἣ ὄψις ὁρᾷ, διὰ τοῦ χρώματος πάσχουσά τι xol 

ὑπὸ τοῦ μεγέϑους xal ὑπὸ τοῦ σχήματος, ἀλλὰ χεχρωσμένων xol σὺν τῷ 
χρώματι δρώντων. τὰ μὲν οὖν προηγουμένως χαϑ᾽ αὑτὰ αἰσϑητὰ τὰ ὅ 

80 ἑχάστης ἐστὶν ἴδια" τὰ δὲ xa) αὑτὰ μέν, σὺν δὲ τοῖς ἰδίοις προηγουμένοις 
δευτέρως γνωριζόμενα τὰ χοινὰ λεγόμενα διὰ τὸ μὴ μιᾷ μόνῃ ὡς τὰ ἴδια, 

ἀλλὰ πλείοσιν T, πάσαις γινώσχεσϑαι. δειχνὺς τοίνυν μή τινα ἡμῖν ἐλλείπειν 

αἴσϑησιν, τῷ μηδὲ εἶναι ἑτέραν παρὰ τὰς πέντε, οἷον ἔνστασιν λύει τὴν 
ἀξιοῦσαν χαὶ τοῖς χοινοῖς ἰδίαν τινὰ ἀπονέμειν αἴσϑησιν, ὡς χατὰ συμβεβηχὸς 

35 αὐτὰ ἕχάστης τῶν πέντε γινωσχούσης. ὡς γὰρ τὸ πιχρὸν τῆς ὄψεως ἐπὶ 
τῆς χολῆς χατὰ συμβεβηχὸς αἰσϑανομένης ἑτέρα ἐστὶν ἢ καϑ’ αὑτὸ γνω- 10 

ρίζουσα αὐτὸ ἢ γεῦσις, ἀναγχαῖον xal τοῖς χοινοῖς ἐπιστῆσαι ἰδίαν αἴσϑησιν, 
εἰ αἱ ἄλλαι χατὰ συμβεβηχὸς αὐτῶν ἀντιλαμβάνονται. τοῦτο δὲ τὸ χατὰ 
συμβεβηχὸς ἐχάστῃ τῶν πέντε τὰ χοινὰ γινώσχεσϑαι φαῖεν μὲν dy οἱ τὴν 

1 προϊοῦσαν correxi, ef. v. 9 et 6: προσοῦσαν Aa 9 πάσης ἃ 15 τι om. A 

21 λεγόμενον A 26 τὸ (ante aisüntrptv) om. A 99 μὲν om. ἃ 

4 E 
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[0] ΚΣ (A) 
Xx D κ. x 

" P 1 [4 αἴσϑησιν χρατύνοντες᾽ διὸ xal οὕτω ξ 

αἰσϑανόμεϑα χατὰ συμβεβηχός, ὡς ἐχείνων ἄν τ οαυέ 
οὐ μὴν ἀληϑὲς ὅτι χατὰ συμβεβηχός. ὡς εὐθὺς δείχνυσι, πρότερον ὑποδείξας 
τὰ χοινὰ ποῖα. ταῦτα γὰρ πάντα χινήσει αἰσϑανόμεϑα:" τῷ τὸ μὲν 
αἰσθητήριον T, πάσχειν τι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, οἷον διαχρινόμενον T, συγχρι- 

, - 4! “ἂν zC 35^ 319^. 9x Y, N S d — 
vóusvoy, T, xal ἄνευ πάϑους χατ᾽ ἐνέργειαν ἔξωϑεν τὴν ἐνέργειαν τοῦ 

, M ANA €: te 5. E - ES. x ἰσϑιητιχὺ ERAS a 

αἰσϑητοῦ δεχόμενον. ὡς ὃ ἀὴρ τὸ φῶς, τὴν δὲ alc ἡτιχὴν ψυχὴν κατὰ 
τὴν τοῦ αἰσϑητηρίου ὡς εἴρηται πεῖσιν, χαϑ᾽ ἣν f ἔξωϑεν ἐγγινομένη ἐντε- 
EL ab ον τ τ ünyT cb at δείξας λέχεια καὶ αὐτὴ ἣ τῆς ψυχῆς γνωστιχὴ προβολὴ διὰ τὸ ἔξωϑεν ἐγείρεσϑαι 

Y [4 - - 

χαὶ πρὸς τὸ ἔξω ἀποτείνεσϑαι. ὑπὸ μὲν οὖν τῶν χοινῶν χινεῖται χαὶ πάσχει 
ἑχάστη αἴσϑησις, óxàó δὲ τῶν χατὰ συμβεβηχὸς οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ὡς τὰ χοινῶς 
αἰσϑητὰ μὴ εἶναι χατὰ συμβεβηχός, μηδὲ διὰ τοῦτο ἄλλην εὐλόγως ἀπαιτεῖν 
223 3... euh Y 5 JJ ' E] , 9 Ἃ Y , ΄ , ἐπ᾿ αὐτῶν αἴσϑησιν. ἀλλὰ xai ἀναγχαίως οὐχ ἂν εἴη τις ἀφωρισμένη αὐὖ- 

T7. Y y (d ἡ TP. UN , CEN ΄ - ' N τοῖς ἴδιος αἴσϑησις. ἅτε πλειόνων αὐτὰ χαϑ᾽ αὑτὰ γνωριζουσῶν χατὰ τὴν 
πρὸς ἀλλήλας χοινωνίαν. ἀντίχειται γὰρ τὸ ἴδιον τῷ χοινῷ, xal f χοινὴ 
πλείοσιν ὑπάρχουσα δύναμις οὐχ ἄν αὐταῖς d ἀντιδιαιροῖτο, ἵνα xal ἴδιος T. 
οἷον μέγεϑος χινήσει. ὅτι γὰρ χαὶ ὡς μέγεϑος εἰς τὸ αἰσϑητήριον ὃρᾷ 
τὸ αἰσϑητόν, δηλοῖ ἣ ἀπὸ τῆς χιόνος ὡς λευχῆς τῇ ὄψει ἐγγινομένη βλάβ bel is X € ὡς λευχῆς τῇ ὄψει ἐγγινομένη T 

τῆς ἐπὶ πολὺ ἐχτεταμένης πεδίον, ἀλλὰ xai ὃ ἐχ τοῦ μεγάλου πεσόντος 
λίϑου μᾶλλον πλήττων ἢ xm 

p.425317 Ὥστε xal τὸ σχῆμα" μέγεϑος γάρ τι xal τὸ σχῆμα. 

Κατὰ γὰρ τὸ ὑποχείμενον ὡς ὕλῃ τῷ μεγέϑει χρώμεν 
M € 

βάϑρον ξύλον λέγομεν. ἐπεὶ ὑπὸ τὸ ποιὸν πᾶν σχῆμα. zie 
-— J , AJ », -—- L ' M M , , Ἁ 

τῷ τὰ αἰσϑητὰ πάντως χινεῖσϑαι, ἀλλὰ τῷ τὸ DOM τὲ ὑπ᾽ αὐτῶν. τὸ 
Ces 

γοῦν μέγεϑος xal τὸ σχῆμα εἰπὼν τῇ χινήσει γνωρίζεσθαι, τὸ δὲ ἠρεμοῦν 
τῷ μὴ χινεῖσϑαί φησιν, ἵνα gag nyíon, ὅπως e τῇ χινήσει, ὅτι οὐχὶ 
m αὐτὰ χινεῖσϑαι. τὸ γοῦν ἠρεμοῦν οὐ χινούμενον ὅμως (usées ὡς αὐτὸ 

μὲν μὴ χινούμενον, χινοῦν δὲ xal αὐτὸ τὴν αἴσϑησιν. οὐ γάρ, οἶμαι. τῇ 
στερήσει τῆς χινήσεως γνωρίζεσθαι λέγει τὸ ἠρεμοῦν, τῷ μὴ χινεῖν ὡς τὸ 

σχότος τὴν ὄψιν. προείρηται γὰρ ὡς πάντα χινήσει. αἰσϑανόμεϑα, χαὶ αὐτὴν 
σ 

τὴν στάσιν" xal ὅπως, νῦν λέγεται, ὅτι οὐχὶ τῷ Rud χινεῖσϑαι, ἀλλὰ τῷ 
, Ἁ 

διατιϑέναι πως τὸ αἰσϑητήριον χαὶ πρ οὐκαλεῖσϑαι εἰς ἐνέργειαν τὴν αἰσϑη- it i I i i 

τιχὴν ζωήν. ἀλλ᾽ οὐδὲ 6 ἀριϑμὸς τῇ ἀποφάσει τοῦ mes ὡς 
, , » M Ἁ 3 VIEN e *, A » , e M —- ἐν στερήσει εἴρηται. χαὶ γὰρ xaÜ' αὑτὸν ὁ ἀριϑμὸς αἰσϑητός. ὡς xal τὸ 
ἕν, χαὶ χινητιχὸς τῆς αἰσϑήσεως, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ σχότος τῷ μὴ χινεῖν τὴν 
ὄψιν ἐπιχειροῦσαν ὁρᾶν T, ὡς τὸ ἄηχον τῇ ἀχοῇ γνωρίζεται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

ἀντίχειται μὲν τὸ ἕν τῷ πλήϑει, οὕτω δέ, ὡς τὸ πλῆϑος συνεισάγειν pes τὸ 

€ xaU ἕχαστον τῶν ἐξ τοῖ 
- , M V 

τὸ 
ὲ ὧν τὸ πλῆϑος ἐπειδὴ ἐν 

τοῖς τὸ ἕν ὡς συνεχές ἐστιν ἕν, οὐ μὴν ἐν τῇ πάντων συναγωγῇ τ 

t£ 25 

40 

8 xa) ἣν ἡ scripsi: xai ἡ Aa 9 αὐτὴ correxi: αὕτη Aa 2] τὸ prius et alterum 
χαὶ om. Arist, 99 τὸ (ante συνεχὲς) scripsi: τῷ Aa 
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30 

5 , [rd / * ^ VoL e. , b MJ ' ^ , 

ἀναφαίνεται ἕν. χαίτοι εἷς ὧν xol ὃ ἀριϑμὸς κατὰ τὴν διῃρημένην συνα- blr 
γωγὴν xai εἷς ἐστὶ χαὶ γνωρίζεται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς συνεχής. xal τοῦτο δηλοῖ 45 
ἢ τοῦ συνεχοῦς ἀπόφασις, τὸ μὴ ὡς μόνον ἕν (τοῦτο γὰρ πάντως συνεχὲς 
ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν) ἀλλ᾽ ὡς ἐν συναγωγῇ τῶν πολλῶν τοιούτων, τῆς συνα- τ ?, 

γῆς ἀναινομένης τὴν συνέχειαν. τὸ δὲ xal τοῖς ἰδίοις οὔ μοι δοχεῖ i i 

πρὸς τὸν ἀριϑμόν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἀνωτέρω εἰρημένον ἀποδεδόσϑαι, ἵνα ρ , υ, , 

συνάψῃς πρὸς τὸ πάντα γὰρ ταῦτα χινήσει αἰσϑανόμεϑα τὸ xal τοῖς 
5-8 , ^N M », ' x od hd a 5 , , ur Y ἰδίοις" ἐπειδὴ xal αὐτὰ μὲν χινεῖ τὰ χοινὰ αἰσϑητά, ἐπαχολουϑεῖ δὲ προη- 

γουμένοις, ὡς εἴρηται, τοῖς ἰδίοις αἰσϑητοῖς. 50 

p.4295319 "Exdccx γὰρ ἕν αἰσϑάνεται αἴσϑησις. 

N PANI [4] - b ANI € ,^ ? € 3 »y e δ 

ΠΡροηγουμένως τὸ ἴδιον ἕν τῷ εἴδει ὑπάρχον, οἷον ὡς ἐν ὄψει" ἕν γὰρ 
M “Ὁ "^ bi e i a 3: Le 5 ru ^5 c S DEN [4] » Ὰ ^ 

τὸ χρῶμα T, τὸ φῶς" xai ἤχος ἐν dxofj, xal ἐν ἁφῇ δὲ ἕν τὸ χατὰ τὴν 
€ Y , "Ae - » Ὁ , , ' ' , 

παϑητιχὴν ποιότητα T, ὁπωσοῦν ἄλλως ἀφοριζόμενον, εἰ xat | xowóy οὐχ 5lv 
v » E 

ἔχομεν ὄνομα. 

p.495a20 Ὥστε δῆλον ὅτι ἀδύνατον ὁτουοῦν ἰδίαν αἴσϑησιν εἶναι 
τούτων. 

Τὶ γὰρ ἣν τις ἴδιος τῶν χοινῶν, ἀντιδιήρητο dy ταῖς λοιπαῖς, xod οὐδε- 
AY ία τὴν ἐχείνης ἐνήργει xaU' αὑτήν. νῦν OE ἐνεργοῦσι xal χινοῦνται ὕπ᾽ 5 dz 

m c y T 5 - »- [r4 » νυν τ ^ 5, , 

αὐτῶν": ὡς st γε ἣν τις αὐτῶν ἴδιος, οὕτως dy αἱ ἄλλαι εἶχον πρὸς αὐτά, 

p.425229 Ὥσπερ νῦν τῇ ὄψει τὸ γλυχὺ αἰσϑανόμεϑα. 

Τουτέστι χατὰ συμβεβηκός, ὅτι ἀμφοῖν ἔχοντες τυγχάνομεν αἴσϑησιν, 
διαφόρους δηλαδή, χρώματος μὲν τὴν ὄψιν οὖσαν, τοῦ δὲ γλυκέος τὴν γεῦσιν. 

p. 425293 ""Ht ὅταν συμπέσωσι, 10 

᾿Αντὶ τοῦ xa 6, χατὰ τὸ δύο ἔχειν διαφόρους, ὅταν συνδράμωσι 

(τοῦτο γὰρ τὸ συμπέσωσιν), ὡς ἅμα τοῦ αὐτοῦ χαὶ ὡς ξανϑοῦ χαὶ ὡς 
γλυχέος αἰσϑάνεσϑαι, γνωρίζομεν ὅτι τὸ ξανϑὸν τοῦτο γλυχὺ τυγχάνει ὄν. 

p.495324 Et δὲ μή, οὐδαμῶς ἂν ἀλλ᾽ ἣ χατὰ συμβεβηχὸς 
ἡσϑανόμεϑα. 

Et , JJ Ν᾿ M - ^ , 5 ΄ 5 7 c t uj χατὰ τὴν συνδρομὴν τῶν διαφόρων αἰσϑήσεων. οὐ γίνεται ἣ 16 

ἀμφοῖν ἅμα γνῶσις εἰ μὴ χατὰ συμβεβηκός, ὡς ὅταν ξανϑὸν ἰδόντες xal 
ὡς γλυχὺ ὃν τὸ αὐτὸ χρίνωμεν διὰ τὸ ἤδη χατὰ τὴν συνδρομὴν ἐπὶ τοῦ 

, 

n 
T χινήσει legit Simplicius, v. p. 183, 4sq. 30: xtv A: χοινῇ a 18 τὴν] πρὸ ἃ 

28 αἰσϑανώμεϑα a 90 εἰ --- συμβεβηχός om. ἃ 
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e 

αὐτοῦ ἠσθῆσϑαι. οὕτω γὰρ xol ὅτι Κλέωνος υἱὸς ὃ προσιὼν ἴσμεν, ὡς 51» 
' » Y e ὦ , - c 25 uL er 2 5 , 5 ^ 

λευχὸν ἄγαν ὄντα ὁρῶντες, οὐ νῦν ὅτι Κλέωνος υἱός ἐστιν ἀχούοντες, ἀλλὰ 
, προαισϑόμενοι. 

p.425a21 Τῶν δὲ χοινῶν ἤδη ἔχομεν αἴσϑησιν χοινήν᾽ 30 

"Qc ἐν τῷ δρᾶν τὸ ξανϑόν xal τὸ μέγεϑος αὐτοῦ ϑεωρεῖν 7, τὴν χίνησιν, 38 

xal ἐνεργεῖν τὴν ὄψιν χριτικῶς ἤδη xai πρὸς τὸ μέγεϑος, ὅταν αὐτοῦ xal 
b - - - M ME 4. ^ - Y Y ΄ ^ - - - 

τὸ χρῶμα δρᾷ" τοῦτο γὰρ τὸ ἤδη δηλοῖ. χοινὴν δὲ λέγει τὴν τῶν χοινῶν 25 
9 [d αἴσϑησιν οὐχ ὡς iy τῇ συναγωγῇ τῶν πλειόνων χατὰ τὴν συναίρεσιν ἐνερ- 

γοῦσαν, ἀλλ᾽ ὡς xal ἑχάστῃ τῶν πλειόνων παροῦσαν χατὰ τὴν πρὸς ἀλλήλας 

“ αὐτῶν χοινωνίαν: οὐ γὰρ οὕτω διήρηνται, ὡς xal μὴ χοινωνεῖν᾽ διὸ xal τὸ 
σ 

ἴδιον ἑχάστῃ, xal τίνα ταῦτα γνωρίζουσιν. ἕτερον οὖν τρόπον χοινὴ λέγεται 
y ec δ᾿ i — M , ^ — 7 A 3. ἂν, M M αἴσϑησις f, ἐπὶ τῇ τῶν πλειόνων συνδρομῇ χρίνουσα τὸ αὐτὸ xai γλυχὺ 

εἶναι xal ξανϑόν, Gua μὲν περὶ τὸ μέλι xol τῆς ὄψεως ὡς περὶ ξανϑὸν 
ἐνεργούσης xal τῆς γεύσεως ὡς περὶ γλυχύ, οὐδετέρας δὲ περὶ τὸ συναμ.- 30 

φότερον, ἀλλὰ τῆς εἰς ἕν τὰ δύο συναιρούσης, ἣν xai χοινὴν χαλοῦμεν 
, αἴσϑησιν ἐν τῇ τῶν ἰδίων συνδρομῇ ἅμα tà πλείω χρίνουσαν. ἄλλως δὲ 

xot; f, τῶν χοινῶν ἀντιληπτιχὴ λέγεται, ὡς ἑχάστης πρὸς τῷ ἰδίῳ xal τὸ 

hj 

[4 ^ 

xotyby ἐχούσης, ὥσπερ χοινῇ ὑπάρχειν ἀνθρώποις λέγομεν τὸ δίπουν, διότι 

ἑχάστῳ. ἐχείνως δὲ χοινῇ τῶν δαχτύλων τὴν πεντάδα χατηγοροῦμεν, ὡς 

δῃιοῦ πάντων χατὰ τὴν συναγωγήν. συμπεραίνεται τοίνυν ὡς οὐχ ἔστιν 35 
YN 7 ^ M » PE - AJ »^ , Ὁ 2 , 

ἴδιός τις τῶν χοινῶν αἴσϑησις. οὐδαμῶς γὰρ dv αὐτῶν ἡσϑανόμεϑα 

ἀλλ᾽ ἢ οὕτως ὥσπερ εἴρηται, ὡς τὸν Κλέωνος otóv, λευχὸν ἰδόντες. 
2 - $5 - 3 - - 

ἐνταῦϑα οὐδὲ συναναφέροντες τῷ πρότερον ἠσϑῆσϑαι᾽ τῷ γὰρ μὴ ἔχειν 
XU LYN 5.“ τὸ y, ΤΥ, » NN M CM RE - EX τὴν ἴδιον αὐτῶν αἴσϑησιν οὐδέποτε dy αὐτὰ χαϑ᾽ αὑτὰ ἔγνωμεν. πῶς οὖν 

Al ΄ [4 , ὅλως χατὰ cougsQnxóc atcüdvovrat αἱ αἰσϑήσεις: 

p.425331. Οὐχ ἡ αὐταί, ἀλλ᾽ dj μία. 

Ei xai σωματοειδεῖς ὡς ἀχώριστοι σωμάτων εἰσὶ ζωαί, ἀλλὰ φαίνεται t 

χαὶ ἐπ’ αὐτῶν τὸ χοινὸν τῆς ἀσωμάτου οὐσίας τῷ συντρέχειν τῇ διαχρίσει 
Y σ ᾿ Y - CZ , ; - , ΄ ΄ ^ -— 6 Y 

τὴν ἕνωσιν. xai γὰρ αὗται διῃρηνταί τε ἐναργῶς ἀλλήλων, ὡς δηλοῖ ἣ ἴδιος 

ἑχάστης περί τι ἀφωρισμένον ἐνέργεια, xol ἀμερίστως ἥνωνται, ὡς δηλοῖ 
πάλιν ἣ τὰ διάφορα xal διαφόροις αἰσϑήσεσι χαταληπτὰ ἅμα γινώσχουσα 
αἴσϑησις. οὔτε γὰρ ἢ ὄψις ἀντιληπτιχὴ τοῦ γλυχέος, οὔτε ἣ γεῦσις τοῦ 

m" 5 ) y [rd ec » e , , M € , J ξανθοῦ, ἀλλ᾽ ἔστι τις ὅμως ἣ ἄμφω ἅμα γνωρίζουσα μία xal $ αὐτὴ 
M , ^ iJ ».— M ij 3 - » d ^ ' 5 , χαὶ τήν τε διαφορὰν αὐτῶν xal τὴν ἐν τῷ αὐτῷ συνδρομὴν ἀμφοτέρων 

γνωρίζουσα. T, χοινὴ χαλουμένη αἴσϑησις, xarà τὴν πασῶν ἀμέριστον πρὸς 

ἀλλήλας ἱσταμένη ἕνωσιν. οὐ γὰρ ἄλλως T σὺν ἑχάστῃ τὸ ἑχάστῃ γινώσχει 

& 

y c ^ ^ , τ ΄ RA! , 

ἴδιον. μὲν οὖν διαχέχρινται, τὸ ἴδιον γνωρίζει ἑχάστη, χατὰ ὃὲ τὴν ἀμέριστον 

4 ἤδη post αἴσϑησιν ἃ 9. ἀλλήλας scripsi: ἄλληλα Aa 21 αὐτῶν om. Arist. 
20 πρότερον Scripsi: προτέρῳ Aa 26 T αἱ αὐταί Arist. at cf. p. 186,5 
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ἕνωσιν αὐτῶν, ὅτε μὴ μόνον πολλαὶ ἀλλὰ χαὶ μία πᾶσαι, χαὶ τὰ ἀλλήλων Blv 
γνωρίζουσι, χατὰ συμβεβηχὸς μὲν Xj διύρηνται, xa αὑτὰ δὲ ἣ μία. ὧδε 50 
γάρ, οἶμαι, τὴν λέξιν ἀπευϑυντέον: τὰ ἀλλήλων ἴδια χατὰ συμβεβηχὸς 
αἰσθάνονται at αἰσϑήσεις, οἷον ἣ ὄψις τὸ γλυχὺ xol ἣ γεῦσις τὸ 

5 λευχόν (τῷ γὰρ φάναι τὰ ἀλλήλων xal τὰ ἄλλων ἐδήλωσεν), οὐχ ἣ αὐταί 
φησιν, τουτέστιν οὐχ ὅταν ἑχάστη αὐτὴ χαϑ’ αὑτὴν ἐνεργῇ, ὅτε xal ὡς 

διῃρημέναι ἐνεργοῦσι (τότε γὰρ οὐδὲ χατὰ | συμβεβηχός), ἀλλ᾽ ἡ μία τε καὶ 52r 
ἡνωμένως, ἅμα τε περὶ τὸ ἴδιον ἑκάστη xal εἰς ἕν ἀμέριστον αἵ πλείους 
συναιρούμεναι. τότε γὰρ χατὰ συμβεβηχὸς τὰ ἀλλήλων γινώσχουσιν ἴδια 

10 ἐν τῷ ἑνίζεσϑαι, τῆς μὲν μιᾶς χαϑ’ αὑτὰ πάντα γινωσχούσης, αὐτῶν δὲ 
ὡς διῃρημένων χατὰ συμβεβηχός. ἑνίζονται δέ, ὅταν ἅμα γένηται ἣ at- 

σϑησις ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, οἷον χολῆς ὅτι πιχρὰ καὶ ξανϑή- δεῖ γὰρ xai 5 
τὴν ὄψιν τοῦ ξανϑοῦ xal τὴν γεῦσιν τοῦ πιχροῦ τῆς χολῆς ἅμα αἰσϑάνεσϑαι, 
ἵνα τῆς χοινῆς ἄμφω xaÜ' αὑτὰ γινωσχούσης ἑχατέρα ἐχείνων χατὰ συμβε- 

15 βηχὸς τὰ τῆς λοιπῆς γινώσχῃ. ὅτι γὰρ f χοινὴ ἄμφω xaÜ' αὑτὰ τότε 
γνωρίζει, δηλοῖ ἐπάγων" 

p.425*2 Οὐ γὰρ δὴ ἑτέρας γε τὸ εἰπεῖν, ὅτι ἄμφω ἕν. 

α b » X , M , c τὰ » hi , Ἄμφω τὸ ξανϑόν τε xal πιχρόν. ὅτι οὖν ἕν τὸ ἄμφω πεπονθὸς οὐχ 10 

ἄλλης εἰδέναι ἣ τῆς ἑκάτερον χαϑ᾽ αὑτὸ γνωριζούσης. διὸ xal ἀπατᾶται, 
90 xal ἐὰν T, ξανϑόν, χολὴν οἴεται εἶναι, τότε δηλαδή, ὅτε μὴ ἄμφω 

o 2 “Ὁ 5 ' , € » ' y , »^ L4 

ἅμα. ἐνεργοῦσιν, ἀλλὰ μόνη ἣ ὄψις, διὰ τὴν προτέραν ἤδη γενομένην συν- 

δρομὴν ἀμφοτέρων xal ἐν τῇ τῆς ϑατέρας ἐνεργείᾳ συναναφερούσης τὸ 

λοιπὸν τῆς χοινῆς, ἐνίοτε μὲν ἀληϑῶς, ἐνίοτε δὲ xol ψευδῶς. 
* 

p.495»4 Ζητήσειε δ᾽ ἄν τις; τίνος ἕνεκα πλείους ἔχομεν al-15 
, , b 2 , , 

25 σϑήσεις, ἀλλ᾽ 00 μίαν μόνην. 

Προσυπαχουστέον τῶν χοινῶν: χαλῶς γὰρ ὃ φιλόσοφος ἐπέστησε 
Πλούταρχος, ὡς οὐχ ἁπλῶς ζητεῖ νῦν. διὰ τί μὴ μίαν μόνην ἔχομεν αἴ 
σϑησιν ἀλλὰ πλείους (τούτου γὰρ ἄλλαι αἰτίαι, τὸ διάφορον πλῆϑος τῶν 
αἰσϑητῶν. ἣ μεριστὴ τοῦ γενητοῦ σώματος πρὸς τὰς διαφόρους αἰσϑήσεις 

30 ἐπιτηδειότης), ἀλλὰ διὰ τί τῶν χοινῶν πλείοσιν αἰσϑήσεσιν ἀντιλαμβανόμεϑα, 
xal οὐ μιᾷ μόνῃ. δηλοῖ δὲ xoi T| ἀπόδοσις τῆς αἰτίας τὴν ζήτησιν" 30 

p. 42555 Ἢ ὅπως ἧττον λανθάνῃ xà ἀχολουϑοῦντα xat xotv&. 

Ὅτι γὰρ πᾶσι τοῖς αἰσϑητοῖς ὡς αἰσϑητοῖς ὑπάρχει xol ἢ χίνησις καὶ 

τῶν λοιπῶν ἕχαστον, γνωρίζομεν ἐκ τοῦ πάσας αὐτῶν ἀντιλαμβάνεσϑαι τὰς 
85 αἰσϑήσεις. ἐντεῦϑεν γὰρ ἅμα τε ὅτι ἕτερον τῶν χοινῶν ἕχαστον παρὰ τὸ 

ἑχάστης ἴδιον, xal ὅτι οὕτως ἕτερον, ὡς xoti] πᾶσιν ἐπαχολουϑεῖν, ἐγνωρίσαμεν. 25 

2 διήρηνται scripsi: διήρηται Aa 12 ὅτι ex Aristot. scripsi: ὅτε Àa 18 ἕν om. a 

22 ϑατέρας] προτέρας a 27 μόνην post αἴσϑησιν a 32 ἧττον] μὴ ἃ 
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p.4295»6 Εἰ γὰρ ἦν ἣ ὄψις μόνη 52r 

τοῦ μεγέϑους γρωριστιχή, xal αὐτὴ λευχοῦ, ἀντὶ τοῦ χρώματος νῦν 29 
λέγων τὸ Asuxóv, ὡς δηλοῖ ἐπιφέρων διὰ τὸ ἀχολουϑεῖν ἀλλήλοις 80 
e -Ὁ λὴ ἔγεὃ ᾿Ξ " M NEN m": i ad ^ 5 , Σ Ἁ ΠΌΡΕ ἅμα χρῶμα xal μέγεϑος. xat διὰ τοῦτο ἧττον ἂν ἐγνώριζε τὸ μέγεϑος, 

5 ὡς οὐ χαὶ τοῖς ἄλλοις συνυπάρχον αἰσϑητοῖς μόνῳ γὰρ ἂν ἐδόχει τῷ 
, »^* J , e - e M à - , , 5 * 

χρώματι (οὐδὲ γὰρ τότε τῷ λευχῷ, ὡς xol ἐν τῷ μέλανι φαινόμενον, ἀλλὰ 
ζω 7 [2 EN ^ ^7 5 - , ' , ᾿ -- € 

τῷ χρώματι)" ᾧ ταὐτὸν ἂν ἐδόχει, οὐ τῷ λόγῳ δηλαδὴ ἀλλὰ τῷ ὑποχει- 

μένῳ, διὰ τὸ ἀλλήλοις ἐπαχολουϑεῖν τὸ χρῶμά τε χαὶ τὸ μέγεϑος. ἀλλὰ διὰ 
L ' e" 2 z; » -» Y ' , CC o Ἃ f 

τί xal νῦν ἐλάνθανεν dv μᾶλλον ἔφη, xal πρότερον "T, ὅπως ἂν ἧττον 

10 λανθάνῃ"; ὡς γὰρ xal νῦν λανϑάνοντός πῃΟ. ἢ ὅτι χαὶ νῦν τὴν ἀχριβῇ 35 
ἑτερότητα τῶν χοινῶν πρὸς τὰ ἴδία αἰσϑητὰ $x λογισμοῦ xal οὐ τῇ αἰσϑήσει 
αἱροῦμεν. οὐ γὰρ διαχρίνει f, αἴσϑησις, εἰ μὴ ὡς γένος εἴη ἕτερον τὸ 

δὴ - δῷ 7 (e hi - » M A b! M F, * [td e xotyóy τῶν ἰδίων, ὡς τὸ χρῶμα ἔχει πρὸς τὸ λευχὸν xal μέλαν" ὅπερ ὃ 

λόγος ἐλέγχει διὰ τὸ τῶν κατηγοριῶν διάφορον. 

15 ρ. 4980υ.)2ι ΚΕπεὶ δ᾽ αἰσϑανόμεϑα ὅτι δρῶμεν xal ἀχούομεν, 
ἀνάγκη ἣ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαι ὅτι δρᾷ, 7, ἑτέρᾳ. 

ὋὉ πᾶς, ὡς xol ἤδη εἴρηται, τῷ τρίτῳ βιβλίῳ σχοπὸς πρὸς τὴν ἀνϑρω- 42 
πίνην τέταται ψυχήν. διὸ xol ἐξ ἀρχῆς ὡς περὶ ἀνθρώπων ζητῶν, εἰς 

ἡμᾶς ἀναφέρων ποιεῖται τὸν λόγον, xoi "vüv ἔχομεν αἴσϑησιν᾽᾽ φάσχων, 
20. χαὶ “τῇ ἁφῇ $uiv αἰσϑητά ἐστι. καὶ “εἴπερ ἐχλείπει τις αἴσϑησις, 

xal αἰσϑητήριόν τι ἡμῖν ἐχλείπειν, χαὶ ὅσων μὲν αὐτῶν ἁπτόμενοι 45 

αἰσϑανόμεϑα,. τῇ ἁφῇ αἰσθητά ἐστιν, ἣν τυγχάνομεν ἔχοντες." — xal 
διὰ τὸ τελείαν ἡμῶν xol τὴν αἰσϑητιχὴν ζωὴν ἐπιδεῖξαι χεχινηχέναι 
φαίνεται χαὶ τὸν περὶ τοῦ μὴ πλείους εἶναι ἐν τοῖς τελείοις ζῴοις 

25 τῶν πέντε αἰσϑήσεις λόγον, xal ὡς οὐδὲ τῶν χοινῶν ἴδιός τίς ἐστιν 
αἴσϑησις, ἵνα ἀνενδεὴς χατὰ τὴν αἴσϑησιν ἀποφανϑῇῃ ὃ ἄνθρωπος. ἀλλὰ 
τούτου μὲν πολλοῖς xal τῶν ἄλλων μέτεστι ζῴοις τὸ δὲ αἰσϑαάνεσϑαι ὅτι 
αἰσϑανόμεϑα ἀνϑρώπου μοι μόνον ἴδιον εἶναι δοχεῖ᾽ λογιχῆς γὰρ ζωῆς ἔργον 
τὸ πρὸς ἑαυτὴν ἐἐπιστρεπτιχόν. xal δείχνυται διὰ τοῦδε xal μέχρι τῆς 

30 αἰσϑήσεως ἡμῶν τὸ λογιχὸν διῆκον, εἴ γε xal αἴσϑησις ἢ ἀνϑρωπεία ἕαυ- 

τῆς ἀντιληπτιχή. γινώσχει γάρ πως ξαυτὸ τὸ αἰσϑανόμενον, ὅτε αἰσϑανό- 
μενον ἑαυτὸ γνωρίζει xal διὰ τοῦτο | ἐπιστρέφον πρὸς ἑαυτὸ καὶ αὐτὸ ἑαυτοῦ ὕῶν 
ὄν, xoi ἤδη μειζόνως τὸ χωριστὸν ἀπὸ σωμάτων ἐμφαῖνον, εἴ γε ἅπαν 
σῶμα ἄλλα ἀλλαχοῦ χείμενα ἔχον τὰ ἕαυτοῦ μόρια οὐχ ἄν ποτε εἰς ἑαυτὸ 

85 συννεύοι. εἰς ἀμερὲς γὰρ συνάγεται τὸ τοιοῦτον, πᾶν δὲ σῶμα μεριστόν. λογιχὴ 
οὖν ἡμῶν T, αἴσϑησις. xal γὰρ αὐτὸ τὸ σῶμα λογικῶς διωργάνωται, χαὶ ἔστιν, 
ὅ φησιν 6 Ἰάμβλιχος, ὁμώνυμος f, ἡμετέρα αἴσϑησις τῇ λόγῳ, τῇ ὅλῃ ὅ 

E 

πρὸς σῶμα νευούσῃ f, xal εἰς ἑαυτὴν συναγομένη. οὐχ ὡς ὃ νοῦς μὲν 

1 εἰ] ὡς εἰ Α 7 om. ἃ 2 τοῦ — γνωριστιχή om. a αὕτη A 8 ἄλλοις a 
9 πρότερον v. p. 186,32 19 φάσχων p. 424^ 24 sqq. 20 ἐκλείπει] ἐλλείποι À: 

ἐχλείποι ἃ 81 ἑαυτὰ A 
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10 

15 

30 

40 σϑήσει, ἀπορεῖ πρὸς τὴν ϑέσιν᾽ ἐπεὶ 

o 

NC 

e? τ“ g^ 2 o^ LZ LA 

, *, ^ Ὁ ^ , 

Oy0c* οὐ γὰρ xal τῆς οὐσίας xal τῆς δυνάμεως γνωριστιχὴ 52v 
γίνεται, οὐδὲ ἀφ’ ἑαυτῆς τὸ ὅλον ἐγειρομένη, ἀλλὰ μόνης τῆς ἐνεργείας, 

σ - bd Ὁ -Ὁ 

xai ὅτε ἐνεργεῖ᾽ ἐνεργεῖ δὲ ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ πως χινουμένη. λαβὼν 
^N n 4 , , “Ὁ 

ὃξ ὁμολογούμενον ἐχ τῆς ἡμετέρας συναισϑήσεως τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἡμᾶς ὅτι 
δρῶμεν, xat ὁμοίως ὅτι ἀχούομεν, xol ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ἀπο- 

δείχνυσιν εὐϑύς, ὅτι μὴ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει, ἀλλ᾽ αὐτῇ τῇ αἰσϑήσει, ἢ xol 
3 , * m e c cow ΄ lj 9 ΦΞΩΝ 2 , 2 ; αἰσϑανόμεϑα, otov τῇ ὄψει ὅτι ὁρῶμεν. ἢ yàp αὐτὴ ἐν τοιαύτῃ συναισϑήσει 
, - v ^ 

γίνεται τῆς τε ὄψεως xal τοῦ ὑποχειμένου χρώματος, τουτέστι xal 
TO ἊΝ A , I LL PES - - Y e e , eo σ 5. € , ουδὲ τοῦ χρώματος, ὅπερ νῦν τῇ ὄψει ὑπόχειται. ὅϑεν ὅτι οὐδὲ ὃ λόγος 
ἐστὶν ὃ xaU' ἑαυτὸν τοῦτο γινώσχων δείχνυται, οὐδὲ ἄλλη τις αἴσϑησις" 

» Jj e y, - SENE 39€ i n » » » οὔτε γὰρ ὃ λόγος τῶν ἀτόμων xa ἑἕαυτὸν qveotuxóc, οὔτε ἄλλη αἴσϑησις 
χρώματος T, φωτός, διότι ὄψεως τοῦτο ἴδιον αἰσϑητόν" τὸ δὲ τὴν δρατιχὴν 
τουδὲ χρώματος ὡς ὁρῶσαν αὐτὸ γνωρίζον, xal τὸ δρώμενον χρῶμα γνω- 

ρίζειν ἀναγχαῖον. μία μὲν οὖν αὕτη ἀπόδειξις, ἐχ τῆς οἰχείας φύσεως 
ἑχάστης αἰσϑήσεως εἰλημμένη, ἥτις πρὸς τὸ ἴδιον αἰσϑητὸν τέταται xol 
3, , », , o € , S € , 3-7, , M 5 AJ » 

ἐν τούτῳ oDcíerat* ἑτέρα δὲ ἐχ τῆς εἰς ἀδύνατον ἐπαγωγῆς. εἰ γὰρ ἄλλη 
y 9 » € νὴ 1) σ Ce. , [d , , 2 ^ X » αἴσϑησις εἴη ἣ τὴν ὄψιν ὅτι δρᾷ γνωρίζουσα, ἑἕπόμενόν ἐστι χατὰ τὸ εὔ- 

λογον τὸ xai ἐχείνην γνωρίζεσϑαι ἐνεργοῦσαν, ὅτι ἐνεργεῖ. εἰ καὶ ἑχάστη 
τῶν πέντε, μειζόνως ἐχείνη fj μὴ τῶν αἰσϑητῶν μόνον ἀλλὰ xol αὐτῶν 
τῶν αἰσϑήσεων ἀντιληπτιχή. γνωρισϑήσεται οὖν T, ὑφ᾽ ἑτέρας xol ἥδε, 

χαὶ ἐχείνη ὕπ᾽ ἄλλης, ὡς ἀπειρίας συμβαινούσης ἀναιρεῖσϑαι τὴν τοιαύτην 
συναίσϑησιν, μηδενὸς ὄντος τοῦ πρώτου, ἣ ἔσται τις αὐτὴ ἑαυτῆς γνωριστιχὴ 

αἴσϑησις. εἰ δὲ τοῦτο, xal τῇ ὄψει xal ἑχάστῃ τῶν πέντε τὸ αὐτὸ δοτέον, 
ὙῪ σ y 9 , τὰ , & - tr b] , , ' εἴ γε ὅλως αἴσϑησίς τις οὖσα πέφυχεν ἑαυτῆς εἶναι ἀντιληπτιχή. εἰ γὰρ 
χαὶ ὡς λογιχή, ἀλλὰ xol αἱ πρῶται λογιχαί, πρὸς τῷ xol πλασματίαν εἶναι 

* » , , € , , ^ ' ΄ NIA Al τὸν ἄλλας αἰσϑήσεις ὑποτιϑέμενον λόγον παρὰ τὰς πέντε. διά τε τὰ mpo- 
εἰρημένα, δι᾿ ὧν τὸ τέλειον ἐν ταύταις ἐδείχνυτο, xol διότι πᾶσα αἴσϑησις 
προηγουμένως αἰσϑητοῦ τινος ἀλλ᾽ οὐχ αἰσϑήσεώς ἐστι. χαὶ γὰρ αἰσϑήσεως 

- , [4 » i , 

οὖσα xal αἰσϑητοῦ τυγχάνει οὖσα, οὗ T αἴσϑησις, ἴδιόν τε ἕξει τι αἰσϑητόν, 
ὡς xal ἑκάστη τῶν πέντε. τί οὖν; dpa τῇ χοινῇ χαλουμένῃ αἰσϑήσει τοῦτο 

, 2 , I ^ $42 [4 - , / (4 , c , ^N γέρας ἐξαίρετον δοτέον: ἣ οὐδ᾽ ὁτιοῦν μόνη γνωρίζει T, χοινή. ἑἕχάστῃ δὲ 
συνεργοῦσα τῶν πέντε. xat τὴν ὄψιν οὖν γνωρίζουσα xol τὸ χρῶμα, περὶ 
α € 2n M , - - bd ΜΠ] ^ A , , T » Ὁ " - ὃ ἢ ὄψις, σὺν αὐτῇ γνωριεῖ τῇ ὄψει" xol οὐ μόνης ἣν ἄρα τῆς χοινῆς, 
ἀλλὰ xal ἑχάστης τὸ ἑαυτῆς γνωριστιχόν, εἰ xal χαϑαρώτερον τῆς χοινῆς, 

ἐπειδὴ χαὶ ἐμφαίνει μᾶλλον τὸ χωριστόν. 

p.495»17 Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν" εἰ γὰρ τὸ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαί ἐστιν 2 
HE e τ τὰ Y - ^ Ow PRUOCY ΄ x, Ἢ - δρᾶν, δρᾶται δὲ χρῶμα T, τὸ ἔχον, εἰ ὄψεταί τις τὸ δρῶν, 

" xal χρῶμα ἕξει τὸ δρῶν πρῶτον. 

Αὐτὴν ξαυτῇς ἀντιληπτιχὴν δεδειχὼς ἐν τῇ τοῦ ὁρᾶν ὅτε ὁρᾷ συναι- 
^ ^ 

Ó ὲ τὸ ὁρώμενον χρῶμα T, τὸ ἔχον 

1 αἰσϑήσει ἃ 
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χρῶμα, πῶς οὐχὶ xai ἢ ὄψις T, χρῶμα ἔσται T, χρῶμα ἕξει, ἐὰν 

χαὶ τ 

£m * O9. 
y Opaat 52v 

δρᾶται γάρ, εἴπερ ἑαυτῇ γνωστή. τὸ δὲ πρῶτον πρόσχειται ἐν 

τῷ xal χρῶμα ἕξει τὸ δρῶν cun ἵνα. φασί, τὸ χεχρωσμένον σῶμα 
i 

b] δηλώσῃ me ἀντιδιαστολὴν τοῦ ἐν τῇ αἰσϑήσει ἄνευ τῆς ὕλης 8 τ τ 

εἴδους. τὸ Din iy τῇ αἰσϑήσει ἀναλαμβανόμενον εἶδος τοῦ χρώματος οὐ 
πρῶτον, ἀλλὰ ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ: πρῶτον οὖν τὸ ἐν τῷ αἰσϑητῷ. o 
^N σ 4 M - 5 M I 2 (SA 2 , 2 ^ M ὃὲ ὅτι χάλλιον τὸ πρῶτον ἀντὶ τοῦ χαϑ'᾽ αὑτὸ ἀχούειν, ἐπειδὴ xal εἰ τὸ 40 
γευστὸν χέχρωσται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς χεχρωσμένον ἐστὶ γευστόν, τὸ δὲ ὁρατόν 
ἐστι τὸ xaÜ' αὑτὸ γρῶμα ἔχον (χαὶ γὰρ τὸ φῶς εἰλήφϑω ρῶμα): τ ὑτὸ χρῶμα ἔχον (xai γὰρ τὸ φῶς εἰλήφϑω ὡς ducr 
ἐπεὶ αὐτὸς λύων τὴν ἀπορίαν ἐρεῖ χεχρῶσϑαί πως xal τὴν ὄψιν. διὸ οὐκ 

εὔλογον ἐν τῇ ἀπορίᾳ εἰλῆφϑαι, ὃ ἐν τῇ λύσει προσίεται. 

- 

p.425»90 Φανερὸν τοίνυν, ὅτι οὐχ ἕν τὸ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαι. 

Διχῶς τὸ πρὸς τὸ ἑαυτῆς αἰσϑάνεσϑαι τὴν ὄψιν Dou λύει: πρῶτον 4s 

χρωμάτων ἀντιληπτιχὴ ἢ ὄψις προη (Eee uem διὰ τοῦτο 
5 e 

οὐχὶ xal ἕτερον ἘΠ ἘῸΝ ἔνια (RAE αὐτῷ γοῦν τῷ μὴ δρᾶν ἣ ὄψις oo 

χρίνει, ὅταν τος αὐτῇ μὴ ὑποπίπτῃ τὸ αἰσϑητόν, ὥσπερ ὅταν σχότος 
T, ἔνϑα χαὶ ὅτι σχότος, xal ὅτι οὐχ δρῶμεν. εἰ οὖν ἐνταῦϑα τῷ μὴ 
(CALL c » en "τι d Ἐξ 2. - ὄψει - ιζό 52 Es e 3 ΕΟ Ὶ iJ 

δρᾶν ὅτι οὐχ ὁρῶμεν χρίνομεν [iv] τῇ ὄψει, μειζόνως ἐν τῷ ὁρᾶν αὐτὸ δὴ 
D 

τοῦτο ὅτι τ τρορῦμενν χαλῶς οὖν τς ἕν τὸ τῇ ὄψει αἰσϑάνεσϑαι 

πρῶτον μὲν ὅτι οὐ μόνον τῶν πεφωτισμένων χρωμάτων, ἀλλὰ χαὶ μόνου 53r 

τοῦ φωτός (δρῶμεν γὰρ τὸν πεφωτισμένον ἀέρα), ἔπειτα ὅτι καὶ τοῦ σχότους 
ἄλλον τρόπον ἀντιλαμβάνεται ἣ ὄψις, χαὶ πρὸς τούτοις ὡς χαὶ ἑαυτῆς μὴ 
δρώσης τι xal ὁρώσης. ἐνεργούσης μὲν iios ὅταν pi; xai dua τῆς 
οἰχείας συναισϑομένη ἐνεργείας. ἐν δὲ τῷ μὴ δρᾶν οὐ παντελῶς οὔσης 

ἀνενεργήτου (οὐ γὰρ dv συνήσϑετο, διότι ἐπ᾽ ἐνεργεία τινὶ ἢ συναίσϑησις), c 

ἀλλὰ πειρωμένης ὁρᾶν, xal τῷ πειρᾶσϑαι ἐνεργούσης οὐ τὴν ὅρασιν ἀλλὰ 
τὴν πεῖραν, ὡς xal τὴν συναίσϑησιν οὐχ ὁράσεως εἶναι, ἀλλὰ πείρας οἷον 
ἀποτυγχανούσης, διὸ χαὶ ὅτι οὐχ δρᾷ χρίνει. ἐπάγει δὲ xal ἑτέραν λύσιν. 
2 ERN N ES. , x z e M AN Υ͂ M iJ 2 M ἐνδιδοὺς πρὸς τὸ χρωμάτων εἶναι γνωριστιχὴν τὴν ὄψιν. xal γὰρ εἰ xai 

' e ATA 5 ᾿] σ ἘΞ .» — , LES 5 , x - 

μὴ ἀεί, ἀλλ᾽ ὅτε τῶν χεχρωσμένων αἰσϑάνεται, ἀναλαμβάνουσα τὸ τοῦ 
αἰσϑητοῦ εἶδος καὶ χατ᾽ ἐχεῖνο ἑστῶσα, ὥσπερ x«l πᾶσα γνῶσις τῷ τοῦ 10 
γνωστοῦ MID ες εἴδει, oper τισταί πως xal αὐτή, xal δρᾷ τοίνυν 

τότε ὡς χεχρωσμένην πως ἕαυτήν. ἔστι δὲ ὡς τ διότι 
οὗ πάσχει ἀλλ᾽ ἐνεργεῖ τὰ χρώματα οὐ ποιητικῶς ἣ ὄψις ἀλλὰ χριτιχῶς. 

διὸ οὐδὲ ἔξωϑεν ἐντιϑέμενον αὐτῇ τὸ γνωστὸν δέχεται ἣ αἴσϑησις, ἀλλ᾽ 
- - , 

αὐτὴ μὲν χατὰ προβολὴν τῶν λόγων ἵσταται, τὸν οἰχεῖον προχειρισαμένη 
-- - ^ - , , 

τῷ γνωστῷ λόγον, προχειρίζεται δὲ παϑόντος τοῦ αἰσϑητηρίου πρότερον 

ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ. διὸ xal τὸ δεχτιχὸν οὐ «τῆς αἰσϑήσεως ἀλλὰ τοῦ αἰσϑη- 15 
΄ αν, ΄ ^N ΝΣ Ὁ , ὑτῶ πάϑος bmi τηρίου χατηγορεῖ 6 ᾿Αριστοτέλης, ἐπειδὴ τὸ ἐγγινόμενον αὐτῷ πάϑος ὑπὸ 

ἐν delevi αὐτῷ ἃ 26 πειρωμένην a ἐνεργούσης correxi: ἐνεργοῦσαν Aa 

ὅτι ἃ 39 ἔστι — χεχρωμάτισται om. ἃ: πως xal αὐτὴ add. A! 
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τοῦ αἰσϑητοῦ ἐγγίνεται. ἐπεὶ δὲ πάσχει οὐχ ὡς τὰ ἄψυχα σώματα οὐδὲ ὅϑ: 
ὡς τὰ μόνην τὴν φυτιχὴν ζῶντα ζωήν, ἀλλ᾽ ὡς γνωστιχὴν ζωὴν ζῶν, 
ἐνεργητιχῶς δέχεται τὸ πάϑος, κατὰ μὲν τὴν τοῦ ὀργάνου ζωὴν παϑητιχῇς 

γινομένης τῆς ἐνεργείας, χατὰ δὲ τὴν τῷ ὀργάνῳ χρωμένην χαϑαρᾶς οὔσης 

xal χατὰ λόγων προβολὴν τῆς ἐνεργείας. ταῦτα μὲν οὖν xol ἤδη ἐπὶ πλέον 

εχτιχὸν γίνεται, ὑπομνηστέον: οὐ γὰρ τὸ λευχόν, ἀλλὰ τὴν τοῦ λευχοῦ ? n i , 

UE 257 es Y s Wc ἐξ 2 , 5 , ed ον b] “ὟΝ ἔχεται ἐνέργειαν. ἔστι μὲν οὖν xat T, ἐνέργεια οἰχεία τῷ τοῦ αἰσϑητοῦ εἴδει, 
περὶ αὐτὴν δὲ οἰχείως ἣ ζωτιχὴ ἐγειρομένη χρίσις χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τοῦ 

εἴρηται. νῦν δὲ πῶς τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης 90 

αἰσϑητοῦ, ἄνευ ὕλης τοῦτο xal οὐχ ὡς τὸ ἐν τῷ αἰσϑητῷ ὑφιστάμενον: . 
τὸ μὲν γὰρ σὺν τῇ ὕλῃ, τὸ δὲ ἄνευ ὅλης, ἅτε ἐν ζωῇ χριτικῇ κατὰ τὴν 
Ἱνωστιχὴν ὑφεστὼς ἐνέργειαν. δεχτιχὸν δὲ τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ 
εἴδους ἑχατέρωϑεν αὐτὸ δεχόμενον, ἀπό τε τοῦ αἰσϑητοῦ κινοῦντος πρῶτον ? 

τὸ αἰσθητήριον, χαὶ ἀπὸ τῆς χρωμένης αὐτῷ αἰσϑητικῆς ζωῇς, πρώτως αὖ- 

τῆς χατὰ τὴν τοῦ ἀύλου εἴδους χριτικὴν ἱσταμένης ἐνέργειαν xol τελειούσης 
. ᾿ , ΄ ε ' SER 1 N 36 ow ΄ Q ^ » x«i τὸ αἰσθητήριον, ὡς καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν ἐν αὐτῷ ζωήν, χαϑ᾿ ἣν ὄρ- 

γανόν ἐστι ζωτιχόν, τελειούμενον ὑπὸ τῆς χρωμένης αὐτῷ ζωῇς δευτέρως 
τὸ ἄυλον τοῦ αἰσϑητοῦ ἀπ᾽ ἐχείνης δέχεσϑαι εἶδος, τουτέστι τὴν γνωστιχὴν 

[^i 

5 nU λα τὸ , , Y ? - P] , ἀκ εν - 
αὐτοῦ ἐνέργειαν, οὐ συμπληρουμένην ἔτι ἐχ τῆς ἐγγενομένης ὑπὸ τοῦ 30 

αἰσϑητοῦ ἐν τῷ ὀργάνῳ χινήσεως" τὸ γὰρ ὅλον τοῦτο παϑητιχὴ f ἐνέργεια 

ἢ χαὶ ix ταύτης συμπληρουμένη, f, δὲ ἀπὸ τῆς χρωμένης αἰσϑήσεως ἐφή- 
χουσα ἀπαῦϑὴς xal ἄυλος. διὸ xal ἀπελϑόντων τῶν αἰσϑητῶν ἔνεισιν 
αἰσϑήσεις xal φαντασίαι ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις. ὅταν γὰρ ἐναργεστέρα 
τινὸς γένηται αἴσϑησις, ἐμμένει. τις χαὶ μετὰ τὴν ἀπόστασιν τοῦ αἰσϑητοῦ 
xal μηχέτι χινοῦντος τὸ αἰσϑητήριον αἰσϑητιχὴ iv αὐτῷ ἐνέργεια, μιμου- 

μένη τὴν φαντασίαν τὴν xal μὴ παρόντων τῶν αἰσϑητῶν τοὺς τύπους αὐ- 
τῶν προβάλλουσαν. διὸ xal συνέπλεξε ταῖς αἰσϑήσεσι τὴν φαντασίαν, ὡς 
τῆς ἐμμενούσης αἰσϑήσεως μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τῶν αἰσϑητῶν χατὰ τὴν 
πρὸς φαντασίαν γινομένης κοινωνίαν xal οὔσης φαντασιώδους. τοῦτο δὲ 
ἐπήγαγε πιστούμενος τὸ xol μέχρι τοῦ αἰσϑητηρίου τὴν ἄυλον καὶ (ob) 
συμπληρουμένην ἐκ τοῦ σωματιχοῦ χινήματος προϊέναι ἐνέργειαν. εἰ γὰρ 
χαὶ μηκέτι ὄντος μένει, ἐναργὲς ὡς οὐχ ἦν αὐτῆς συμπληρωτιχὸν τὸ χίνημα. 

δὶ 

p.425»25 'H δὲ. τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνέργεια xal τῆς αἰσϑήσεως ἣ αὐτὴ 40 
μέν ἐστι xal μία, τὸ δὲ εἶναι οὐ ταὐτόν αὐταῖς. 

Aexttxóy ϑέμενος τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης, xol ὅτι 
^ 33A b , c 2 , cc M Aj c A Cr. » μὴ dei χατ᾽ ἐνέργειαν ἕστηχεν ἐνδειξάμενος ("xal γὰρ ὅταν μὴ ὁρῶμεν 

M i 2 cec M 2 , - , - .2) D Χ Y φησὶ xai αὖϑις "xal ἀπελθόντων τῶν αἰσϑητῶν- εἰχότως ποτὲ μὲν 
δυνάμει, ποτὲ OE ἐνεργείᾳ ἐστὶ τὸ αἰσθητόν τε xol τὸ αἰσϑητιχόν: ἐν 
οἷς γὰρ τὸ μὴ ἀεὶ ἐνεργεῖν, xol τὸ δυνάμει xol τὸ ἐνεργείᾳ παρὰ μέρος 45 

2 ζῶν] ζωῶν ἃ 4 χαϑαρῶς A 20 τὴν καὶ --- 21 φαντασίαν om. ἃ 90 οὐ addidi 

94 αὐταῖς ob ταὐτόν ἃ 96 ὅταν ex Arist. scripsi: ὅτι Aa 9" εἰχότως οὖν desideres 

98 τε] τι ἃ 
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ἀναφαίνεται) ἐπεξεργάζεται εὐλόγως, πότε ἑχάτερον ἐπ᾽ ἀμφοῖν, τοῦ τε ὕϑ: 

αἰσϑητοῦ 1j αἰσϑητόν, xai τοῦ αἰσϑητιχοῦ ὡσαύτως" xol πῶς ἑχάτερον 

αἴτιον τοῦ ἐνεργείᾳ τό τε αἰσϑητὸν xal ἣ αἴσϑησις" καὶ ὅτι χατὰ λόγον 

χαὶ ἅμα χαὶ οὐχ ἔξω, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αἰσϑανομένῳ 1, ἀμφοῖν ἐνέργεια xal 

τελειότης. xol προσήχει μὲν χαὶ τοῖς ἄλλοις ζῴοις τὸ χεφάλαιον " χεχίνηται 

δὲ ἐν τῷ τρίτῳ διὰ τὸ τὴν χατὰ λόγον ὑπόστασιν τῆς αἰσϑήσεως ἐν τῷ ὅ0 
λογικῷ ζῴῳ ἐμφαίνεσϑαι, τὸν δὲ σχοπὸν εἶναι τῷ τρίτῳ περὶ τῆς λογιχῆς 

fec. υἱίαν δέ φησιν εὐθὺς ἀρχόμενος τοῦ χεφαλαίου χαὶ τὴν αὐτὴν εἶναι ἜΣ ἢ É φησιν εὐθὺς ἀρχόμενος τοῦ χεφ ὴν εἶ 
(Q^ 

c 

τῷ ὑποχειμένῳ τήν τε τοῦ αἰσϑητοῦ xal τῆς αἰσϑήσεως ἐνέργειαν, τὸ ὃ 

εἶναι οὐ τὸ αὐτό. ἣ γὰρ ἑχατέρας ἰδιότης διάφορος. ἐνέργεια | δὲ τῆς piv53v 
5 74 [rd 5 "d -€ CN b] m , o - ^ o 

αἰσϑήσεως, ὅταν αἰσϑάνηται, τοῦ δὲ αἰσϑητοῦ οὐχ ὅταν χρῶμα T, ὅταν 

ψόφος Tj, ἀλλ᾽ ὅταν αἰσϑητόν, ἵνα ὡς αἰσϑητὸν ἐνεργείᾳ Tj. συντρέχει 

Ἰὰρ πάντως τὸ xov ἐνέργειαν αἰσϑητὸν τῇ κατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑήσει, ἐπειδὴ 
Ξ αἱὶ αὐ ἀλλ À λέ [εἰ — T S 2 - m ^ J. , ΄- A Ἢ ΄, "e (get 

xal πρὸς ἄλληλα λέγεται, ὡς xoi τὸ ἐνεργείᾳ διπλάσιον τῷ ἐνεργείᾳ ἡμίῖσε 

χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πάντα τὰ πρός τι, xal ἐπειδὴ πᾶσα ἣ ἐνεργείᾳ γνῶσις 
iJ * co o - - c - ΄ ' , 

χατὰ τὸν ὅρον ἵσταται τοῦ γνωστοῦ, ὡς τελειουμένη xal χαραχτηριζομένη ὅ 

xav αὐτό. οὐχ ἀπολλῦσα τὸ" οἰχεῖον τὸ εἶναι γνῶσις, ἀλλὰ μένουσα xoi 

μάλιστα οὖσα τελεία γνῶσις ὅλη OU ὅλης γίνεται τὸ γνωστόν, ἑτέρου μὲν 

τοῦ γνωστιχοῦ ὄντος ἰδιώματος παρὰ τὸ γνωστόν, ἐφιεμένου ὃὲ καὶ πρὸς 

αὐτὸ ἱεμένου xoi ὅταν τύχῃ καταδραττομένου χαὶ OU ὅλου ἕαυτοῦ ἐγχολ- 

πιζομένου πρὸς αὐτό, ὡς εἶναι ἄμφω ἕν, διὰ μὲν τὸ διάφορον τῆς ἰδιό- 

τητος ἄμφω ὄντα xal δύο (ἑτέρα ἣ Ἰνωστιχὴ καὶ ἑτέρα ἢ τοῦ γνωστοῦ), 10 

διὰ OE τὴν ἕνωσιν ἕν. 

p.4955917 Λέγω δ᾽ οἷον ψόφος ὃ xav ἐνέργειαν. 

Ἐνεργοῦντα ψόφον οὐχ ὡς ψόφον ἁπλῶς λέγων, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο 18 

ὡς αἰσϑητὸν ψόφον: οὗτος γὰρ εἰς ταὐτὸν εἶσι τῇ xav ἐνέργειαν ἀχοῇ; 
» ὶ 3 QE M ! , 23 M δ 2l Kx y ' 5 ^ ἐπεὶ ἐνδέχεται xol ψόφον εἶναι xol μὴ ἀχούεσϑαι. ἔστι γὰρ ἀκοὴν 1ὅ 

ἔχοντα μὴ ἀχούειν φησί. 

p.425»29 Καὶ τὸ ἔχον ψόφον οὐχ ἀεὶ ψοφεῖ. 

, e? * MM 5 er eC m L2 ἘΣ , e v P ! - "Eyov ψόφον εἰπὼν τὸ ἤδη 700v, ὡς ὃ πληττόμενος χαλχός, ψοφεῖν 

δὲ λέγων, ὅταν ὡς ἀχουστὸς ἐνεργῇ- διὸ xal ἐπαγει" 

^ " 3 

p.425»29 Ὅταν δὲ ἐνεργῇ τὸ δυνάμενον dxoóstv xal ψοφῇ τὸ 

x δυνάμενον ψοφεῖν. τότε 5j; xax ἐνέργειαν dxom ἅμα γίνεται 90 1d , | 

y xal ὃ xav ἐνέργειαν ψόφος. 

Τὴν μὲν δύναμιν τοῦ ψοφεῖν ἀποδιδοὺς χαὶ τῷ μήπῳ πληττομένῳ Ἣν V μι Ὁ ψοφεῖν ἃ Uc Q μήπῳ Ἡπτομένᾳ 

λχῷ χαὶ τῷ πὰ έ ἐν οὐχ ἐξ 3 έ εἶν δὲ αὐτὸν xal χαλχῷ χαὶ τῷ πληττομένῳ μὲν οὐχ ἐξαχουομένῳ δέ, ψοφεῖν δὲ αὐτὸν x 

12 αἰσϑητὸς A 15 ἡ om. ἃ 
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2 2 Ἁ , C- Y “ ^r , € T2 * N M ^ ,^ ἐνεργητιχὸν φέρων ῥῆμα ἐπὶ τοῦ ἐξαχούεσϑαι. OU ὧν τὴν μὲν δυνάμει 53v 
αἴσϑησιν χαὶ τὸ δυνάμει αἰσϑητὸν χεχωρισμένα χαὶ οὐχ ἅμα ὄντα ἔδειξεν, 
ἈΝ 5 - I: » «€ ' SC N o τὰ δὲ ἐνεργοῦντα ὡς αἴσϑησιν xai αἰσϑητὸν ἅμα. 

Ρ.42011 Ὧν εἴποι ἄν τις τὸ μὲν εἶναι ἄκουσιν, τὸ δὲ ψόφησιν. 25 

ὃ "Axoucty μὲν τὴν ἀχουστικὴν ἐνέργειαν, ψύφησιν ὃὲ τὴν ἀχουστὴν ἧ 
ἀχουστή. ἵνα ὃὲ σαφέστερον τοῖς ἑξῆς παραχολουϑήσωμεν, ὑπομνηστέον, 
g^ 

s cy N 3 2 E c λε , c ew ' PRA OTÀ € X £e € εἰ τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν τελειότερον τοῦ χατὰ δύναμιν, δῆλον ὡς xal ἣ 
νεργοῦσα αἴσϑησις τῆς μὴ ἐνεργούσης, xal ἔτι σαφέστερον τὸ ἐνεργείᾳ 
αἰσϑητὸν τοῦ δυνάμει. τὸ γὰρ ἐνεργείᾳ ζωτιχὸν xo χατὰ ζωὴν γνωστιχὴν 
ς , » 2) NN PA ou 5 ΄ m S S Ped v 3 ΄ 

10 ὑφιστάμενον. εις ταῦτον ἰὸν τῇ αἰσϑήσει, Com 900061 (vot UT. xat οὐ δήπου 80 

(02 

τὸ ἄζων τοῦ ζωτιχοῦ ἢ τὸ ἀτελὲς τοῦ τελείου αἴτιον. οὐδὲ ἄρα τὸ xaxd 

δύναμιν αἰσϑητὸν τοῦ κατ᾽ ἐνέργειαν. ἀλλὰ δῆλον ὡς xal τὸ αἰσϑητὸν 

τελειοῦται xal εἰς ἐνέργειαν χαϑίσταται ὑπὸ τῆς αἰσθητικῆς ψυχῆς, αὐτῆς 

χαὶ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ προβαλλούσης εἶδος ἀφ᾽ ξαυτῆς μέν, ἀλλὰ πρὸς τὴν 
15 προβολὴν ἐγειρομένης &x τῆς ἐγγενομένης τῷ αἰσϑητηρίῳ χινήσεως ὑπὸ 

τοῦ αἰσϑητοῦ, διὰ τὸ μήτε παντελῶς εἶναι χωριστὴν σωμάτων τὴν αἰσϑη- 
tuv ζωήν, μήτε πρὸς τὸ αἰσϑητὸν ἀμέσως, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐν τῷ αἰσϑη- 8ῦ 

τηρίῳ ζωτιχὸν πάϑος 7, παϑητιχὸν ἐνέργημα τὸν οἰχεῖον προβάλλειν λόγον, 

συμμέτρως πρὸς αὐτὸ συναρμοζομένην χαὶ συμμέτρως ἐξ αὐτοῦ εἰς τὴν 
20 τῶν λόγων προβολὴν ἐγειρομένην ̓  πόρρω γὰρ τὸ ἔξω χείμενον. 

p.42642 Εἰ δή ἐστιν ἣ χίνησις καὶ ἣ ποίησις xal τὸ πάϑος ἐν 
τῷ ποιουμένῳ χαὶ τὰ ἑξῆς. 

ΠΟοιητικὸν μὲν λέγει τὸ δυνάμει αἰσϑητόν., χινούμενον Oi xal πάσχον 4? 

xal ποιούμενον τὸ δυνάμει αἰσϑητικόν" ἐν ᾧ xai τὸ xav! ἐνέργειαν αἰσϑη- 

n2 en τὸν xal τὴν κατ᾽ ἐνέργειαν ὑπάρχειν αἴσϑησιν. μὴ γὰρ ἐν τῷ ποιοῦντι 
ἢ ἐν τῷ χινοῦντι εἶναι τὴν ποίησιν T, τὴν χίνησιν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πάσχοντι 

, [d € “ -Ὁ , cO σῷ b χαὶ χινουμένῳ, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως παραδέδοται" διὸ 45 
M ΄ - -“ - - » 

τὸ χινοῦν μὴ πάντως χινεῖσϑαι, ὡς οὐχ ἐν αὐτῷ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ οὔσης xt- 
ΦΈΣΙ e πε τ ΥΩ , [d , 9 M ^ λ ἃ 7 κι Ee 4 γήσεως. οὕτως οὖν xal ὃ ψόφος, ὡς αἰσϑητὸς δηλαδή, xol Tj xwv ἐνέργειαν 

80 ἀχοὴ ἐν τῇ χατὰ δύναμιν ἔσται αἰσϑήσει, ἐν τῇ τέως δηλαδὴ κατὰ δύναμιν 
οὔσῃ; ἐπειδὰν δὲ δέξηται, ἐνεργείᾳ γινομένῃ. τίς οὖν T, ποίησις xol ἢ χί- 

νησις, ἧς τὸ αἰσϑητὸν ποιητικόν; οὐ δήπου T, χατ᾽ ἐνέργειαν γνῶσις, οὐδὲ 
ἢ xat ἐνέργειαν αἴσϑησις. ἣ γὰρ ποίησις T, αὐτὴ τῇ πάϑῃ" οὔτε δὲ 
πάϑη οὔτε χίνησις. ἀλλ᾽ εἴδη καὶ ἐνέργειαι xal τελειότητες, οὔτε τὸ ἀἄζων 60 
Ld - e , b] ) 2 ^N $ - Nw YN 2 9 , 

35 τῶν ζωτιχῶν ὑποστατιχόν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ παϑεῖν τι δεῖ τὸ αἰσϑητήριον σω- 

4 ὧν εἴποι] ὥστε xal φήσειεν ἃ T 1$ om. A 10 ἐγειρομένης correxi: éyetpo- 

μένη Aa 19. 20 συναρμοζομένην — ἐγειρομένην seripsi: σὐναρμοζόμενον --- ἐγειρόμενον Aa 

21 δὲ ἃ 22 ποιουμένῳ] κινουμένῳ ἃ 21 ἐν τῷ τρίτῳ τῆς Φυσιχῆς] Phys. 1 ὃ 

91 ἡ χίνησις xai ἡ ποίησις ἃ 
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e Ἁ b 

ματιχὸν πάϑος xal χινηϑῆναι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ἐφ’ ᾧ ἣ αἰσϑητιχὴ 53v 
i LI 
5 M , , —- P] , , , 

ἐγείρεται Ψυχὴ εἰς τὰ δῶν τῶν οἰχείων τῷ ἐγγινομένῳ πάϑει λόγων, 
b] 

Li 

δι M ec xai T, xac 
2 M x Ἁ 2 ^ »] , M ἐστιν, ποιητιχὸν μὲν τὸ δυνάμει αἰσϑητὸν τῆς ἐν τῷ ὀργάνῳ σωματιχῇς 

, ς 36 «Y Se E A Y. Q ' xc ι M πείσεως. παϑητιχὴ δὲ ἢ χατὰ δύναμιν αἴσϑησις χατὰ τὸ ὄργανον xol τὴν 

τούτου ἔξωϑεν ̓  πεν χίνησιν, ἐπεὶ ἢ ἐπὶ τῇ χινήσει xal τῇ πείσει 
ἐνέργειά τε χριτιχὴ xal ἢ τοῦ γνωστοῦ τε 
Ἰνωστοῦ ἐν τῇ ζωῇ εἶδος ἔνδοϑεν. xol ἀφ᾽ Ὃ 

- - ΄ "E a a 3 ἘΠ ΕΝ 2 - cA 2 Qc τὸς 2 
προς τὴν ξἕνε (suy τὴς τοὺ Cr Ὁπὸ τοῦ bod τοὺ πεισεως" Enztom 

Ἁ 

D 

ἅτε αἰσϑητικῶς ζῶν, οὐ xut on τὰ ἄψυχα, Jd (Bvep ργητιχῶς GU e 
Ἢ - - I ^ - -- 2 T by xai ταύτῃ προχαλεῖται τὴν χαϑαρὰν τῆς αἰσϑητιχῆς Ψυχῆς ἐνέργειαν. 

προσεχῶς χαὶ προσφυῶς προσαρμοζομένην τῇ ζωτιχῇ χινήσει. 

' 2 ς ’, ^ M 2 b] ) € M 2 ^ M Διὰ τὸ ἐφ’ ἑχάτερα δυνάμει τε χαὶ ἐνεργεία ἀλλ᾽ ἣ μὲν ἀχοὴ xal 
€ ^ , ' e ; 2 e M ? ΡΝ 

1j G0yo ust χαὶ Tj ξἐνξεργξια εν τῷ 2 τιχῷ. 0 O ψόφ 205 0 μἕξν χατ ἕνέρ- 

,r [d , 

(ew ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ xod UR ὡς γὰρ αἰσϑητὸς χατ᾽ ἐνέργειαν ἐν τούτῳ " 
τ τῷ X ST 4 Y, Q dj δὲ χατὰ δύναμιν, ἔξωϑεν. 

Ρρ. 436411 ᾿Αλλ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν xal ὠνόμασται, οἷον ἣ Ψ O« AJ -— a ec [41 

xal ἢ ἄχουσις. 

ἼΛχουσις μὲν ἣ xav' ἐνέργειαν ἀχοή. ψόφησις δὲ 6 xav ἐνέργειαν 
τ 

2 , 2 ^ ^* 

αἰσϑητὸς ψόφος. ἐπὶ OE τοῦ xav ἐνέργειαν ὁρατοῦ xal τοῦ γευστοῦ ἐχλείπει 
» , ^ " 3 

τὸ ὄνομα. ϑαάτερον OS fj xav. ἐνέργειαν γνῶσις ὠνόμασται χαὶ ἐπὶ τούτων. 
1 ὅρασις xai γεῦσις. χαλῶς δὲ xal ἐναργῶς χἀχεῖνο fume τὸ ἅμα 
ὑφίστασϑαι χαὶ διαμένειν ὄντα xal φϑείρεσϑαι τὰ xax ἐνέργειαν αἰσϑητά 

Ἁ : γα. τὸ αἰσϑητόν τε χαὶ M 5 , 2 NEA 5 ' — NOSE 

τε. Xat αἰσϑητιχά. ΞπξιΟοῦ. ξι X9t τῇ ἰοιοτὴτι 

ς 
ι 0) 

, 3 2 5 m -“ [4 , € si ^ - 

αἰσϑητιχόν. ἀλλ᾽ αἱ dy το ἐνέργειαι τῷ ὑποχειμένῳ μία. ὑπὸ δὲ τῶν 
τα P ^ M Ko - NA. rms | ! περὶ Δημόχριτον xai τὸ δυνάμει αἰσϑητόν, οἷον αὖ 

Uu 

&- ὃ τὸ χρῶμα xal 6 ψόφος. 
"u 

τ 
ἠξιοῦτο ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ ὑφίστασθαι xal ἄνευ τῆς ἐνεργούσης τον τος 
μὴ εἶναι. οὐχ ὀρϑῶς τοῦτό γε᾽ ἐπὶ γὰρ τῶν xav ἐνέργειαν ἀληϑὲς μόνων. 

Ρ.420.921 Εἰ δ᾽ $, συμφωνία φωνή τίς ἐστιν. 

Καλῶς μοι δοχεῖ ὃ Πλούταρχος ἐπιστῆσαι, ὡς τὸ ἐν ie δευτέρα 
συλλαβῇ ἦτα οὐχ ἔστιν ἄρϑρον. ἀλλὰ συνδέσμου μέρος. ἵνα y ἢ τρία ἀλλὰ 

b] δύο μέρη λόγου ἢ τὸ εἰ δή, xol ἵνα ἣ τὶς φωνὴ MM Tj. χατηγο- 
, A ρουμένης τῆς συμφωνίας, xai ὃ λόγος ἀπὸ τοῦ χατηγορουμένου ἄρχηται. 

χαὶ τοῦ προχειμένου συλλογισμοῦ ἐχ τριῶν συγχειμένου προτάσεων οὕτως" 

18 ἡ scripsi: ἡ Aa 91 δ᾽ ἡ] δὴ vult Simplicius, v. 32 sqq. 94 ἦν a 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. L3 

ἐνέργειαν αἴσϑησις xai τὸ xav! ἐνέργειαν αἰσϑητόν 54r 

το 

15 

39 
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ἢ χατ᾽ ἐνέργειαν ἀχοὴ T, xav. ἐνέργειάν ἐστι φωνή᾽ ἣ xav ἐνέργειαν φωνὴ 54r 

συμφωνία ὑπάρχει: πᾶσα συμφωνία λόγος ἐστίν. d, xov ἐνέργειαν ἄρα 
dxoT, λόγος ἐστί: πρώτη ἔχχειται τῶν τριῶν T, μέση, ἀπὸ τοῦ χατηγορου- 

μένου ἀρχομένη. ὅτι μὲν οὖν f, xav ἐνέργειαν ἀχοὴ ἣ xav ἐνέργειαν 45 

φωνή ἐστιν ὡς μία xol f, αὐτή, διότι τῷ ὑποχειμένῳ, ἔστι δὲ οὐχ ὡς αἱ 

αὐταὶ ἕτεραι οὖσαι xav ἰδιότητα, ἐχ τῶν ἄρτι προειρημένων γνώριμον. 
χαὶ ἀληϑὴς ἄρα ἣ ἀξιοῦσα πρότασις, τρόπον τινὰ τὴν αὐτὴν εἶναι τὴν xac 
Sed ΄ M 5 RA [r4 ^N ^ M ' , € ". - ἐνέργειαν φωνήν τε xol ἀχοήν. ὅτι δὲ xal τὴν συμφωνίαν χαλῶς κατηγορεῖ 
n N A ΄ ΡΨ oui CY ea »: ἊΝ »^ 2r -5 τῆς τινὸς φωνῆς, τουτέστι τῆς χατ᾽ ἐνέργειαν, γνοίημεν dv ἐχ τοῦ ἐπιτεινο- 

μένων τοῦ ὀξέος xol βαρέος ἀπόλλυσϑαι τὴν xav! ἐνέργειαν φωνήν" wi γὰρ 50 

γίνεσϑαι ἀχουστὴν T, τὴν ἄγαν βαρεῖαν T, τὴν ἄγαν ὀξεῖαν, τῆς ἄγαν ὀξείας 
xal φϑειρούσης τὴν ἀχοήν, ὡς τὴν ὄψιν τῆς ἄγαν λαμπρότητος, ἐπὶ δὲ 

τῶν λοιπῶν αἰσϑήσεων χαὶ τῆς ὅλης τοῦ ζῴου φϑειρομένης συστάσεως, 

ἐναργῶς μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιτεταμένων ἁπτῶν xal τῶν πληχτικχῶν χυμῶν, 
»^ CN A 5 -Ὁ € -Ὁ 5) M ut 5 b) € ΄ icd 

ἤδη O& xol ὀσμῶν τινων, ὁποῖαι ἐν τοῖς Χαρωνείοις. χαϑ᾽ | ἑχάστην οὖν ὅ4ν 

τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑητὸν ἐν συμφωνίᾳ τινὲ εἶναι βούλεται τῶν ἄχρων, 
σ M 2 , ΄ [4 ΄ y ^N Δ . £d MJ ὥστε μὴ ἐλλείπειν μήτε ὑπερβάλλειν, ἔχειν ὃὲ μέσως πως" ^ τοῦτο γὰρ 

ἥ συμφωνία, οἷον χρᾶσίς τις οὖσα τῶν ἄχρων, ὀξέος μὲν xol βαρέος ἐν 
Y erm OX A UNA WOES C LR 3.3 VD ci ἐξ ΠΡῸΣ ) 
dxoT, λαμπρότητος ὃὲ xat ἀμυδρότητος ἐν ὄψει, xai ἐν ἕἑχάστῃ τοῦ χα 

ἑχάστην πληχτιχοῦ xal τῆς οἰχείας στερήσεως. εἰχότως ἄρα xol τῆς xac 
ἐνέργειαν φωνῇς, ὥσπερ xol παντὸς τοῦ xav ἐνέργειαν αἰσϑητοῦ, τὴν συμ- 5 

φωνίαν χατηγορεῖ. 1, ὃς μεγίστη τῶν τριῶν προτάσεων λόγον εἶναι τὴν 

συμφωνίαν ἀξιοῖ, ὡς χατά τινα λόγον ἐπιτελουμένην ἔχ τινων διαφερομένων 
εἰς ἑνός τινος ἀποπλήρωσιν. προηγεῖσϑαι γὰρ ἀνάγχη δριστιχήν τινα αἰτίαν, 

» 2 , 5 - , y A y , 2 

εἰ ἕν τι ἐχ πλειόνων ἀποτελεῖσϑαι μέλλοι, εἴτε φυσικὸν εἴτε τεχνικόν. ἐν 
σ ÀJ "d N ec X 2 , M Lt [t4 » ' b x ὅρῳ γὰρ πάντως τὸ ἕν xai ἐν τελειότητι τὸ χυρίως ἕν: ἀλλὰ τὸ μὲν co- 

ματιχὸν ἕν ὡς τέλειον χαὶ ὡρισμένον. οἷον ἣ τῶν χορδῶν συμφωνία T, ἣ 10 

λίϑων τε χαὶ πλίνϑων χαὶ ξύλων εἰς οἴχου χατασχευὴν εὐάρμοστος σύνϑεσις, 
χατὰ τὸν τεχνιχὸν δριζομένη λόγον, ὡς T, ἐχ τῶν τεττάρων στοιχείων τῆς 
Gapxüc γένεσις χατὰ τὸν φυσικόν T δέ γε αἰσϑητὴ xax. ἐνέργειαν συμφωνία, 
τὸ ἄνευ ὕλης οὖσα τοῦ αἰσϑητοῦ εἴδος xal εἰς τὸ ἀμερὲς συναιρουμένη, 

5Φ Ἁ , y 2 Ὰ Δ: Ὁ M , Χ , 9 m M οὐδὲ χατὰ λόγον ἐτι, ἀλλὰ x«l ὅρος xot λόγος xai τελειότης. οὐχοῦν xoi 

$ χατ᾽ ἐνέργειαν ἀχοὴ χαὶ πᾶσα αἴσϑησις, ἣ αὐτὴ τῷ ὑποχειμένῳ οὖσα 
τῷ αἰσϑητῷ, λόγος ἔσται xol ὅρος xpttxóc* οὐ γὰρ ἂν εἰς ταὐτὸν ἴοι τὸ 15 
δριζόμενον τῷ ὅρῳ οὐδὲ ἔτι μᾶλλον τὸ ἀόριστον, ἀλλὰ λόγος λόγῳ χαὶ 
ὅρος ὅρῳ. πᾶσα ἄρα αἴσϑησις λόγος, ἐνεργητικὸς piv fj xav ἐνέργειαν, 
ς ^N , MJ € 5 FN , [s hi » σ΄ “ ^N c ἢ δὲ ταύτης προβλητιχὴ ὃ οὐσιώδης λόγος ὡς τὸ ἄνευ ὕλης εἶδος xol ὡς 
εἰς τὸ ἀμέριστον συναιρουμένη χαὶ χυριώτερον εὐφημουμένη λόγος ἀλλ᾽ οὐχ 
"36 ^ , 

εἶδος. ἐπειδὴ ψυχή τις xol fj αἰσϑητιχὴ οὐσία, μετὰ δὲ và εἴδη f| ψυχὴ 

χαὶ ἀνελιττομένη ἐστὶν οὐσία, πρὸ τῶν μεριστῶν μέν, οὐ παντελῶς δὲ 30 

ἀμέριστος χαὶ δευτέρως οὖσα αἰτία. χαὶ τὶς λόγος, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς" ἁπλῶς 

γὰρ μᾶλλον ἣ διανοητική, T, 0& αἰσϑητικὴ τὶς διὰ τὴν ὕφεσιν xol τὴν σὺν 

11 py ἐλλείπειν ἃ 21 χαὶ] γὰρ ἃ 94 τῷ ante αἰσϑητῷ om. ἃ 
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isla Χ] 

, AA ^A ^N [4 ' 

σώματι ἐνέργειαν. δῆλον Oi ὡς xol & 
΄ ΕΞ » ec ess eere 3 τ τα ΞΕ ΞΈΝΕ ΒΕ. Ξ 

γος. τοσοῦτος ὧν. σῶν τὸ αἰσ ητὸν αὐὑτὴς B8 ει —- o B 

59 ἥριον δρῶν xat σε o c c1 o N M 6 I [t e 
To 

{ ec 9 x S a c o 

NS 

c Γ- ( o Co S Ld d o x m 
), (n 

ec D 
^ 

zu τῷ τ 
, Lid 5 LU Ἁ ind , € , —- Ἁ -ἫὋὉ΄- 

ἀνεπιτήδειον ἐργαζόμενον πρὸς τὴν τοῦ λόγου ὑποδοχήν. τῇ γὰρ τοιᾷδε τῶν 
στοιχείων χράσει συμμέτρως ἑχάστη ζωὴ ἐγγίνεται. T, τε ὡς ζωτιχὸν αὐτὸ 

εἰδοποιοῦσα ὄργανον χαὶ fj ὡς ὀργάνῳ χρωμένη. T, δὲ τοῦ αἰσϑητοῦ ὑπερ- 
-" , - - ΟΝ 4 Ἁ 

βολὴ φϑείρει τὴν σύμμετρον τοῦ ὀργάνου χρᾶσιν χαὶ διὰ τοῦτο χωλύει χαὶ 
M - 3-Q - 3 5 - a or [4 , bi αν or τον τὴν τῆς αἰσθήσεως Ot αὐτοῦ ἐνέργειαν, ὥς λόγου τινὸς ὄντος τῆς 

- ε - ^f 
ἰσὃ προς οὐ σχέσεως χαὶ οἷον ἁρμονίας τῶν χιρναμένων στοιχείων (ὃέ- α 

ERES ἐὰν c ΄ za ^ ERA 32 ee o PE IC SS UMS vf e 

οξειχταᾶι 7 po τι ἀδύνατ coy a pu. oytay etyat τὴν ψυχήν); αλλ οὔσιας xaxd AO ἴον 

οὐσιωμένης χριτιχὸν τῶν αἰσϑητῶν xai χρωμένης οἰχείως ξαυτῇ χατεσχευασ- 

, - 

εἱλιχρινῇ xat ἀμιγῆ ὄντα ἄγηται 
"a me ND c c o2 |» e WN S M^ e [OS S Ἔ (0s Ὁ] - ea e Q2 y 

5 às » ue 

εἰς τὸν λογον. 

7 
Ὅταν ΗΑ ἄμιχτα ὄντα ἄγηται χατά τινα πρὸς ἄλληλα ἁρμονίαν 

λόγου τε ὙΠῸ εἰπὼν δὲ χαϑόλου τὴν αἰσϑητὴν 

ει εἶναι, xal οὐχὶ ἐν ἀχοῇ τὸ ὀξὺ T, τὸ βαρὺ ἄυιχτα 
^35 2 ^ b 6 , ER » ΄ 313 Δ 2 ve οὐδὲ ἐν τῇ ἁφῇ τὸ ϑερμὸν ἢ τὸ Ψυχρόν, τὰ ἄχρα δηλαδή. ἀλλὰ ἐν ci, 

ι Τὶ n i iO AL ? h i i Ι 
DRE. "BR. E ES 7. - AES ΚΞΡὶ πὸ Y ΤΩ͂Ν Dex Ns MT Re RS 
τοῦτωῶων Lia αντι OZ τοῦ ϑερμοῦ xat 07 000 co ὕερμαν τον χαὶϊὶ ψύχτον 

εἶπε, τὰς ὅλας σημαίνων τὰς ἄχρως τῷ Uspud T, τῷ ψυχρῷ χαραχτηριζο- 

p.426»7 Ἡ δὲ αἴσϑησις ὃ λόγος. 

iJ z mM , 

Τουτέστιν ἢ χριτιχὴ ἀμέριστος ἐνέργεια χαὶ οὐσία τῆς τοιαύτης ἐνερ- 
-— 

, b m— Ὁ 7 » ^ ΄ 

γείας σὺν τῷ ὀργάνῳ οὔσης προβλητιχή. 

^ 

p.426»; Ὑπερβάλλοντα δὲ ἣ λυπεῖ T, φϑείρει 

Τὰ αἰσϑητὰ δηλαδή. λυποῦντα μὲν ἐν τῇ χατὰ βραχὺ παρεχβάσει, 

φϑείροντα δὲ ἐν τῇ ἐπιτεταμένῃ.- 

p.426»8 Ἑχάστη μὲν οὖν αἴσϑησις τοῦ 

í p ἐστιν. ὑπάρχουσα ἐν τῷ αἰσϑητηρί 

Βούλετα! μὲν ἐπὶ τὴν χοινὴν χαλουμένην ἀναβῆναι αἴσϑησιν. μίαν 
οὖσαν πάντων τῶν αἰσϑητῶν χαὶ ταύτῃ τὸ ἐξαίρετον ἔχουσαν. ὅπερ σα- 

^ , 

à pun σεως τῶν πέντε. ἑχάστης ἰδίᾳ ϑεωρουμένης 
, ^ 9 ^ EE 

περὶ ἕν τι ὑποχείμενον γένος xal οὐ περὶ πάντα. διὸ xai αὐτὸ τοῦτο 

m 2 

40 

ἑαυτῇ correxi: ἑαυταῖς Aa 19 ἄγηται ante εἱλιχρινῇ ἃ 20 ἄχρας ἃ 24 οὖσα ἃ ἢ i prr 
τὰ αἰσϑητὰ om. a 

13* 
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o M 

προὐπέμνησεν, ἵνα τὸ διάφορον πρὸς αὐτὰς io χοινῆς εὐεπίγνωστον Tj, οὐχ 54v 
οὕτως ἐχούσης τὸ διάφορον, ὡς ἰδίου τινὸς ὑποχειμένου παρὰ τὰς πέντε 50 

γνωριστιχῆς, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὴν χοινωνίαν πασῶν ἘΠ χαὶ χατὰ τὸ χοινὸν 
πασῶν somos) mme διὸ οὐδὲ δύο at χρώματος πἰσθ σοι ἀλλὰ μία 1, 

5 ὄψις" ἢ γὰρ χοινὴ χατὰ τὴν ὄψιν, ὡς τοῦ χυμοῦ χατὰ τὴν γεῦσιν, E 
δὲ ὁμοῦ, μᾶλλον δὲ πάντων χατὰ τὴν εἰς ἕν πασῶν ἀποπεράτωσιν. τὸ δὲ 
UnoDNmUGA ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ 1 αἰσϑητήριον ἑχάστῃ μὲν τῶν πέντε 

τὸ | ἀχώριστον ἀποδίδωσιν, ἀλλ᾽ οὐ σωμάτων ἁπλῶς. ὡς δὲ aote 55r 

τῶν ἤδη xal ζώντων xal τοιαύτην ἔην τὶ ζωήν. ὡς τῇ αἰσϑήσει ὀργάνου 

10 τρόπον ὑπηρετεῖν: διὸ xal οὕτως ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ ἑχάστη ὡς χρωμένη" 
αὕτη γὰρ T, χυρίως ὑπο ἐπεὶ ἥ γε τὸ αἰσϑητήριον εἰδοποιοῦσα ἐν 
σώματι Meus αὐτὸ δὴ τοῦτο αἰσϑητήριον αὐτὸ ἐργάζεται xol συμ- 
ἄσχει τῷ σώματι xal ἀπολείπεται τῆς qug Sce 7, μέντοι ypo- 5 
ὭΣ ὡς ὀργάνῳ τῷ αἰσϑητηρίῳ χρωμένη. ἐνυπάρχειν αὐτῷ λέγεται. 

15 p. 426»10 Καὶ χρίνει τὰς τοῦ ὑποχειμένου αἰσϑητοῦ διαφοράς. 

P] , ^N iJ e , » M , — M 5 , , , 5 Ἐνέργεια δὲ χαϑαρὰ ἣ χρίσις, xol αὐτῆς Ψυχῆς ἀλλ᾽ οὐ σώματος" 9 

διὸ xal εἰς εἶδος ἄυλον ἀποτελευτᾷ τὸ αἰσϑητόν. χαὶ ἔτι μᾶλλον τὸ ἐξῃ- 10 

ρημένον τῆς αἰσϑητιχῆς Ψυχῆς xoi τὸ χκαϑ᾿ ξαυτὴν ἄνευ σώματος ἐνερ- 

γητιχὸν Γ τπὰ munde τὸ χρίνειν τὰς τοῦ ὑποχειμένου αἰσϑητοῦ δια- 

80 φοράς" ὥστε μὴ μόνον τὴν 3pm τοῦ λευχοῦ xai μέλανος εἶναι χριτιχήν. 
ἀλλὰ χαὶ "ie πρὸς pue αὐτῶν διαφ φορᾶς, T vc xal Ed ἐστὶν 
ἐνέργεια, ὡς ἐρεῖ, xoi ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ xoi ἀπαϑής. πάσχειν γὰρ ἅμα 
τὰ ἐναντία ἀδύνατον. ἐνεργεῖν δὲ οὐδὲν χωλύεται. οὐχοῦν ἀχώριστος μὲν , T 
τι τοῦ αἰσϑητηρίου. ὡς ὀργάνῳ τῷ ἤδη ζῶντι χρωμένη πρὸς τὴν εἰς 15 

ἐν »y 3 - ^N P] C49 PILLE - Cs 5 , » 

Send (iy ἔγερσιν, ἐγερϑεῖσα δὲ xal! αὑτὴν ἐνεργεῖ ὡς ἀσώματος. st γε 
ἀδιαιρέτου ἢ τῶν ἀντιχειμένων ἅμα χρίσις xal ὡς ἀδιαιρέτοις αὐτοῖς ἐπι- 

βάλλουσα (εἴδη γὰρ ἄνευ ὕλης τὰ χατ᾽ ἐνέργειαν αἰσϑητα) xoi ἐνέργεια 
ἐνεργοῦσα ἀμερίστως: ἐν γὰρ τῷ νῦν. μεριστὴ δὲ ἣ σωματιχή διὸ χίνησις 
e -— , a πὶ T. M 5 ' , ec 27 Y ΣΞ χλλὸ : M € λ M ἣ τοῦ σώματος ἐνέργεια. χαὶ εἰ μὴ μόνη f| ὄψις ἀλλὰ xal at λοιπαὶ τοι- 

30 αὖται, μειζόνως T, χοινή, ὡς xal τὰς πασῶν ἐναντιότητας γνωρίζουσα ἐξῃ- 
ρημένως, xal xa! ξαυτὴν ἕξει τὴν χριτιχὴν ἐνέργειαν, τὸ οἷον χέντρον 20 

n2 [511 

οὖσα πασῶν, xal τὸ ἑνοειδὲς αὐτῶν συναιρετιχὸν πέρας. 

p.426»19 Ἐπεὶ δὲ xal τὸ λευχὸν xal τὸ γλυχὺ xal ἕκαστον τῶν 
αἰσϑητῶν πρὸς ἕκαστον χρίνομέν τινι xat αἰσϑανόμεϑα,. ὅτι 

΄ 

35 διαφέρει, ἀνάγχη δὴ αἰσϑήσει: αἰσϑητὰ γάρ ἐστιν. 

“Ἑχάστην τῶν πέντε ὑπομνήσας ἄλλην ἄλλου εἶναι ὑποχειμένου αἰσϑη- 
3*4 σ ΄ M M ΄ , M y 294 , - τοῦ ἰδίου. ὅτι μία τις xal χοινὴ πάντων ἐστὶν αἴσϑησις δείχνυσιν Ex τοῦ 95 

4 οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 5 post ὄψιν desideratur τοῦ χρώματος γνωριστιχή χυμοῦ 

correxi: χοινοῦ Aa 15 post χρίνει add. γὰρ A 22 ἐρεῖ p. 426 b 28 sqq. 92 ἐπεὶ 
δὲ xai] ἐπεὶ δὴ A 
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3 Ἁ M wo 3 σ F- , 

ειναι τι ἐν ἡμῖν το παραβαάλλ ων χαὶ εχάστον χρι ἴνον οὐ όνοὴν ott 16008 t! 

Ἁ -) eo ^ »-* , 

ἐστιν, ἀλλὰ χαὶ ὅτι διαφέρει τῶν ἄλλων xot τῶν ταῖς ἄλλαις ὑποχειμένων 
^ ' M^ - - 

ὃξ γὰρ ἄλλη τις τῆς Ψυχῆς αἰσϑήσεσιν. οἷον τὸ λευχὸν τοῦ γλυχέος. οὐ 

δύναμις ἢ τὸ διάφορον τουδὲ τοῦ λευχοῦ xai τὸ διάφορον τουδὶ τοῦ γλυχέος 

γνωρίζουσα, ἀλλ᾽ αἰσϑητιχή. τῶν γὰρ αἰσϑητῶν ἀτόμων ἢ αἴσϑησις ἀντι- 
΄ ΄ σ L4 "^ 0^ 

ληπτική. ἐπεὶ xai ἢ δόξα μετ᾽ αἰσϑήσεως, ὅταν ὡς ἄτομα λέγῃ, ἢ δι᾿ 
E] 9, Ξ PA) SEMEL ΡΥ ΜᾺ ΠΡ Ἂς 36) H m M 13 

αἰσϑήσεως, ἐὰν ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὸ χαϑόλου ἀναδράμῃ, T, ὅταν χαὶ τὰ ἄτομα 

λέγῃ, μετὰ φαντασίας ἐνεργοῦσα. 

Ἁ x 
p.426»15 'H: xal δῆλον ὅτι ἢ σὰρξ οὐχ ἔστι τὸ ἔσχατον αἰσϑη- 

τήριον: ἀνάγκη γὰρ ἣν ἁπτόμεν y 

- [4 » E M 2 ΄ e , ME" t , y ᾿ 
Οὐ περὶ X600 ἀπτιχοῦ αἰσϑητηρίου 6 λόγος αὐτῷ νον, ὡς οὐχ ἐεστι τὸ -] 

πρῶτον ἁπτιχὸν f σάρξ, ἀλλὰ φέρε τὸ περιχάρδιον πνεῦμα T, τὸ ὁποιονοῦν. 
χαὶ γὰρ εἰ μὴ αὐτόϑεν ἅπτεται τοῦ αἰσϑητοῦ ἐχείνου ὡς ἣ σάρξ. ἀλλ 

σῶμα ὃν οὐχ ἂν χατὰ τὸ αὐτὸ 3 ai τὰ διάφορα χαὶ ἐναντία τῶν αἰσϑη- 
τῶν ἀναδέχοιτο πάϑη: οὔτε οὖν σὰρξ οὔτε ἄλλο τι. ἰδίως οὖν ἐπὶ τῆς 
σαρχὸς διὰ τί ἠξίωται; φαίνεται τοίνυν τὴν σάρχα μὲν ἀντὶ παντὸς εἰπὼν 

σώματος, ἔσχατον δὲ αἰσϑητήριον οὐ τὸ ὄργανον ἀλλ᾽ αὐτὴν χαλῶν τὴν 
αἰσϑητικὴν ψυχήν, εἰς ἣν ἀποτελευτᾷ τὸ αἰσϑητόν, T, τις xoi τὸ χρῖνον. 

ἐπεὶ οὖν τὸ δύο τινῶν xal πλειόνων τὸ διάφορον Ἰνωρίζον τὰ δύο T, xoi 
πάντα ἅμα τε γινώσχει xal οὐχ ἄλλῳ xvi ἄλλῳ μέρει, ἀλλὰ ἀδιαι ρέτῳ ἑνί, 

δγλον ὅτι σῶμα οὐχ ἔστι τὸ £G) (ατὴν X ἴνον. τὸ σῶμα ἁπτόμενον i l 
35 

Kk 

χρίνει. τουτέστιν ἑχάστῳ αἰσϑητῷ xarà διάφορα προσπῖπτον μέρη. ὡς τὰ 

ἁπτόμενα τῶν ὧν ἅπτεται χρίνει χατὰ τὴν ἑἕχάστου μέρους προσβολὴν 
b , - ^ σ e » - x 5 , Fe QUN 

&X&etyo μόνον" οἷο 6U60t0y ὡς ξι τοῦ μὲν εγώ. τοῦ οξ σὺ αἴσϑοιο. 

v ^ ^ 

p.426»17 Οὔτε δὴ χεχωρισμένοις ἐνδέχεται χρίνειν, 

^ z C ὦ ^ ςε ἢ M - , - v ^ T Τουτέστι διαφόροις δεῖ yàp ἑνί τινι xal τῷ αὐτῷ ἄμφω δῆλα εἶναι. 
εἰ μέλλοι τῆς πρὸς ἄλληλα αὐτῶν συναισϑάνεσϑα:ι ἑτερότητος. διότι σχέσις 

) & σχέσις χαὶ ἔστι xal γνωρίζεται σὺν τοῖς πεπονϑόσι T 
, . 
ι T, £xa- " 

Ü 
ΑΨ, 

λεγξιν 

» 
dn 

τὴν σχέσιν. οὐ γὰρ ἂν ὅτι ἕτερον τὸ Due τοῦ λευχοῦ λέγοι. & 

δῆλον γὰρ ὡς ὃ 230 εἷς xai ὃ αὐτὸς ὦν. πρὸ τοῖ 

.p.426*23 Ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ ἐν χεχωρισμένῳ χρόνῳ. ἐντεῦϑεν. 

ὩὭς γὰρ εἷς xal ὃ αὐτὸς ὃ ἄμφω λέγων τὰ ἀλλήλων ἕτερα, οὕτω xol 
, GE n x n ͵ προς ἐπε E ΚΟΥ 3 DTE ὅτε ϑάτερον. χαὶ τὸ λοιπὸν λέγει. εἴτε ἐν usptot(D τινι y00w(0 τὸ ἕτερον 

3 ? Xd I δῚ i D 

TO 

a 35 

4i 

γωρίζει. ἐν παντὶ αὐτῷ x«i ϑάτερον γινώσχων., εἰ ὡς ἕτερα ἀλλήλων $y55* 9 i i Ι D 

|5 ἀλλ᾽ ἡ αἰσϑητιχή a 9 post ὅτι add. zai À 11 αἰσϑητηρίου] αἰσϑητοῦ a 

26 τινι Om. à 91 xai ante γινώσχει om. à 
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ὅλῳ αὐτῷ εἰδείη, εἴτε ἐν τῷ νῦν, ὅπερ οὐ ypóvoc μὲν ἁπλῶς, τὸ Oi ὅλον ὃν 

τοῦτο ἀδιαίρετος χρόνος ὡς πέρας ὃν τοῦ χρόνου. αἰνίττεται δὲ ἴσως ὅτι 

αἱ ψυχιχαὶ χαϑαραὶ χαὶ τέλειοι ἐνέργειαι, xa" ὅρους ἀεὶ μεταβαίνουσαι, 

χαὶ ἐν χρόνῳ εἰσὶ τῷ ἐκ τῶν νῦν ὡς ἐχ μονάδων ἀριϑμουμένῳ, ἀλλ᾽ οὐχ 

οἷος ὃ φυσιχὸς χρόνος ἐν συνεχείᾳ (ἐπὶ πλέον Oi ἡμῖν περὶ τούτου ἐν τοῖς 
1 ' , , Y , x Y ε , , Y , 

ἰς τὴν Φυσιχὴν ἀχρόασιν εἴρηται)" οὐ γὰρ μεριστὴ f, χρίσις, ἀλλὰ τελεία 
, , 7 , hd “Ὁ σ σ νέργεια, ἀλλ᾽ ἐν τῷ νῦν ὅλη ἅμα. 

gx 

(po (ὦ 

p.426»96 Οὐ χατὰ συμβεβηχὸς τὸ ὅτε. 

"Exspov δηλονότι τὸ χαϑ'᾽ αὑτὸ τοῦ χατὰ συμβεβηχὸς xoi ἐπὶ ὄντων 

χαὶ ἐπὶ αἰτίων, ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ εἴρηται ἀχροάσει. χαὶ τὸ νῦν τοίνυν τῆς 
y xol νῦν γιγνομένης ναυμαχίας xol νῦν λεγομένης xav ἄμφω xa 10 

τὸ χατηγορεῖται: ἐὰν δὲ πρότερον γινόμενον νῦν λέγηται, xai αὑτὸ μὲν 
ὡς λεγομένης τὸ νῦν κατηγορεῖται, τῆς δὲ ναυμαχίας αὐτῆς. χατὰ συμβε- 

βηχός: οὐ γὰρ ὡς γινομένης νῦν, ἀλλ᾽ ὡς λεγομένης νῦν. ἀλλ᾽ ἥ γε 
αἴσϑησις οὐ τῶν προτέρων T, τῶν ἐσομένων, τῶν δὲ ἀεὶ παρόντων οὖσα 
ἡνωριστιχή, ὅτε λέγει τὴν ἑτερότητα τῶν αἰσϑητῶν, τουτέστιν ὅτε χρίνει, 

ὡς χαὶ νῦν οὖσαν χρίνει᾽ ὡς μὴ χατὰ συμβεβηχὸς τῆς τῶν αἰσϑητῶν πρὸς 
ἀλλήλας ἑτερότητος τὸ νῦν χατηγορεῖσϑαι, ἐπειδὴ νῦν χρίνεται, ἀλλὰ xai 15 

αὐτῆς xol" αὑτό" ἐπὶ γὰρ τῆς μνήμης τὸ κατὰ συμβεβηκός. 

x 

UE 

e 

Ü a 

p.426»28 Ὥστε ἀχώριστον xal ἐν ἀχωρίστῳ χρόνῳ. 

[3199 NV - 5, ἢ M [d , ΄ M nO , M 9 UN , - Ei δύο τινῶν αἰσϑητῶν ἑτερότητα xp(vot τὸ αἰσϑητικόν, τὸ αὐτὸ ἀμφοῖν 
ἀντιλήψεται οὐ χατὰ διάφορα μόρια, ἀλλ᾽ ἑνὶ xal ἀμερίστῳ ἀμφοῖν. χαὶ 

Ἐν χ 9 , N b] € ; m ^ , 2 e Y x ἐς C rm , τοῦτο τὸ ἀχώριστον xal ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ χαὶ ἔστιν ἣ ἑτερότης. 
y ^N 2 m — 2 CN SY “Ὁ -Ὁ » € 2/2 5 Ὰ REN ,ὔ 

ἔστι ὃὲ ἐν τῷ νῦν, ἐπειδὴ xal τῶν νῦν ὄντων ἣ αἴσϑησις. ἀλλὰ διὰ τί 
^ o 4 A E Rd UL NSNE ἧς ^ , M - M [rd o ees ς 

wn dua μέν, ἐν μεριστῷ δὲ χρόνῳ; T, πάντως μὲν χαὶ οὕτως, ὅτι ϑάτερον 20 

χαὶ ϑάτερον, xoi ὅτε ἐστὶν ἣ ἑτερότης, τότε καὶ γινώσχεται. πλὴν ἀμέ- 
- ' ᾿ ΄ y 

ρίστος οὖσα ἐνέργεια ἢ χρίσις xoi οὐ μεριστὴ οἵα χίνησις, οὕτως dy εἴη 

ἀχώριστος ὡς ἀδιαίρετος, χαὶ οὕτως ἐν ἀχωρίστῳ χρόνῳ ὡς ἐν τῷ νῦν. 

p.496»29 ᾿Αλλὰ μὴν ἀδύνατον ἅμα τὰς ἐναντίας χινήσεις χι- 
νεῖσϑαι τὸ αὐτό, ἡ ἀδιαίρετον, καὶ ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ. 

είξας ὡς ἕν τὸ χρῖνον τὰ πλείω οὐ xav! ἄλλο χαὶ ἄλλο μόριον, ἀλλ᾽ 30 
b [d M e eo i ^ » , “Ὁ ^ , [d , 

ὡς ἀδιαίρετον xal ἅμα. ὅταν τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν διαχρίνῃ ξτερότητα, 

διὰ τούτων ἑπομένως τοῖς δεδειγμένοις ὅτι μὴ πάϑος μηδὲ χίνησίς ἐστιν 
c 2 ΜΝ ΄ - , 5 ΡΝ τς ' , y ^ - 2 , 
ἢ αἰσϑητιχὴ χρίσις δειχνύει, ἀλλ᾽ ἐνέργεια χαὶ τελειότης ἔνδοϑεν ἐγειρομένη. 

πάσχειν μὲν γὰρ τὰ ἐναντία πάϑη ἢ μεταβάλλειν εἰς τὰ ἀντικείμενα ἅμα 

2 ὧν ἃ 10 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει] Phys. A 3 p. 180 ἃ 94 all. 21 αἰσϑητῶν ροϑί 

αἰσϑητιχόν collocat a 24 νῦν ante ὄντων om. à 
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ἀδύνατον, ὅτι T, μαχητιχὴ x«i ἐμποδιστιχὴ xad ἀναιρετικὴ ἐναντίωσις ἐν δῦν 

τοῖς πάϑεσι xai ἐν ταῖς μεταβολαῖς" ἐνεργεῖν δὲ ἅμα ἀφ᾽ ἑξἑαυτοῦ χατὰ 
, e 

f) τοὺς διαφόρους λόγους ἐν ἑαυτῷ τὰ ἐναντία οὐχ ἀδύνατον, ὅτι οὐχ ἔστι μα- 

χητικὴ T, τοϊαύτη ἐναντίωσις, ὅταν περὶ διάφορα τὰ δεχόμενα τὰς ἐναντίας 

Sys εργείας γίνηται, ὡς τὸ πῦρ ἅμα σχληρύνει μὲν τὸν πηλόν, μαλάττει ὃ 
τὸν κηρόν, χαὶ 1j αἴσϑησις T, αὐτὴ ἅμα τὸ CU τοῦ n xai τ 
υέλαν Mont τῶν gun διὸ αὕτη ἣ χρίσις ἣ ree οὐδὲ χίνησις 

$ αὐτὴ T, πάϑη T, ἔξωϑεν εἰσδοχή" οὐ γὰρ ἂν ἅμα τῶν ἐναντίων ἐγίνετο, 
ἐπειδὴ τρέπεσϑαι ἀντιχειμένως xal διατίϑεσϑαι ἀδύνατον. ὑπὸ δὲ τοῦ γλυ- 

χέος xoi τοῦ πιχροῦ ἀντιχειμένως χινεῖται ἢ Ἰλῶσσα᾽ διὸ οὐχ ἂν ἅμα 
χατὰ τὸ αὐτὸ μόριον ὑπὸ τῶν ἐναντίων χινηϑείη" χατὰ διάφορα δὲ μόρια 

ὕπ᾽ αὐτῶν ταύτης πασχούσης, f, γευστιχὴ αἴσϑησις, διὰ τὴν ἀμέριστον ἕαυ- 
3 , - ^ , M , , e Ὅν ὧδ σ - 2 - 

€ οὐσίαν τοῖς διαφόροις τῆς γλώσσης μορίοις T, αὐτὴ ὅλη παροῦσα, ἐνεργεῖ εἰ 

- -M| 

τὴν περὶ ἄμφω χρίσιν xaU αὑτήν. 
i i [ 

p.42732 'Ap' οὖν ἅμα μὲν xai ἀριϑμῷ ἀδιαίρετον xal ἀχώριστον 
τὸ xpivov, τῷ εἶναι δὲ χεχωρισμένον: 

Évoy ἀδιαίρετον μὴ dv ποτε Xon τὰς ἐναντία 
, 

ντιχξιυξνα τον προσιέμενος τὸ ἀξίωμα ἀπορ 
E [0] 

διαίρετον τὸ opu on τὰ ἐναντία. τῷ μὲν 
M qe - ^; ov » 

γὰρ Pgenup xat ἅμα ἔστω τ 

ὅλον ἑαυτὸ τὰ ἐναντία δεχόμενον, s τῷ εἶναι δέ, τουτέστι τῷ λόγῳ, διῃρη: 

μένον χαὶ χεχωρισμένον, ἐπειδὴ SUME ai δεχτιχαὶ τῶν ἐναντίων ἐν αὐτῷ E 
D 

δυνάμεις" ὥστε 1 διαιρετὸν πείσεται τὰ ἐναντίας χἄἂν οὖν πάϑος ἢ χίνησις 

χαὶ ἢ τος 1» € peni m τὸ χρῖνον ἅμα τὰ ἐναντία χρίνειν. ἐπειδὴ τῷ 

λόγῳ ἣν διαιρετὸν χατὰ διαφόρους χρῖνον λόγους, τόπῳ μὲν xal dpt 

pear ὄν, ὡς ἕν xal τὸ αὐτὸ ὑποχείμενον xaU' ὅλον ἑαυτὸ ἀμφότερα 

χαὶ τὰ p πάσχον, τοῦ μὲν ἀριϑυοῦ τὸ ἕν δηλοῦντος, τοῦ δὲ risu) τὸ 

μηδὲ χατὰ τὰ προς μέρη, τῷ δὲ εἶναι διαιρετόν, τουτέστι τῷ λόγῳ, 
διότι χατὰ τὰ εἴδη χαὶ τοὺς λόγους f, ἕχάστων aetas οὐσία. ᾿ 

p. 42735 Ἢ οὐχ οἷόν τε’ δυνά! 
ἀδιαίρετον τὰ ἐναντία, τῷ δὲ εἶ 

) PRA , b Y -" Ὁ - e M ES Sc -^ 

Αδύνατόν φησι τὸ τῷ ἀριϑμῷ ἕν χαὶ τὸ αὐτό, xy τ 

1 Eo τὰ ἐναντία ἅμα di τὰν ἐνεργείᾳ: μόνον γὰρ δυνά 

πρὸς τὰ ἀντιχείμενα τὸ αὐτὸ πεφυχέναι δυνατόν, ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ 
—- ,? , 5 Ἁ 22 Y ^ τς ΟΥ̓ aile Ἐ E nn δέχεσϑαι, ὅπερ τῷ εἶναι ἔφη. διὸ τῷ εἶναι ἐνεργείᾳ αὐτὴν ἐξηγού 

σ M - - - ΄ ΄ 

μενος ὅπως νῦν χρῆται, ἐπήγαγεν οὐ τῷ ἐνεργεῖσϑαι φήσας, ἵνα τὸ πάϑος 

T οὐ ἃ l5 ante ἀχώριστον add. χρόνῳ a 81 xal τὰ ἐναντία a 36 πρὸς 

ἀντιχείμενα ex v. 99 iterata post δέχεσθαι add. A' 

30 " 
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xai τὴν χίνησιν δηλώσῃ. xal τοῦτο σαφέστερον x«i διὰ τοῦ παραδείγματος ὅθι 
σημαίνει. τὸ γὰρ λευχὸν xol μέλαν παϑητικαί εἰσι ποιότητες. χαὶ ἔτι ὅ 
, τὸ ΄ L] m 

ἐναργέστερον συμπεραινόμενος τῷ πάσχειν αὐτῷ χέχρηγται. 

p.42748 Ὥστε οὐδὲ τὰ εἴδη πάσχειν αὐτῶν, εἰ τοιοῦτον ἢ at- 
5 σϑησις xat ἣ νόησις. 

Οὐ γὰρ αὐτὰ τὰ αἰσϑητὰ ἀλλὰ τὰ εἴδη τῶν αἰσϑητῶν ἀναδέχεται ἢ 
αἴσϑησις xol ἢ νόησις. οὔτε οὖν τὰ εἴδη τοῦ λευχοῦ xol μέλανος ἅμα 
πείσεται ἣ αἴσϑησις ἢ ἣ νόησις, εἰ τοιοῦτόν, φησιν, οἷον πάσχειν χαὶ ἔξωϑεν 

εἰσδέχεσϑαι, xol τῷ ἐνεργεῖσϑαι, ὡς αὐτὸς εἶπεν. ἐνεργείᾳ γὰρ ἅμα 

10 πάσχειν τὰ ἀντιχείμενα, ὥστε ἢ ἅμα ἐπ’ ἄμφω μεταβάλλειν ἢ ἅμα κατ᾽ 10 
αὐτὰ διαχεῖσϑαι, ἀδύνατον. 

Ρ.42119 ᾿Αλλ᾽ ὥσπερ ἣν καλοῦσί τινες στιγμήν, T μία xal dj 
δύο, ταύτῃ xal διαιρετή. 

Διὰ τοῦ χατὰ τὴν στιγμὴν παραδείγματος ἱχανῶς ἐνδείχνυται. τό τε 

15 ἀπαϑὲς xol τὸ ἐνεργητιχὸν τῆς αἰσϑητιχῇς χρίσεως, καὶ πρός γε τὸ ἀμέ- 
ριστον xal ἐν ἀμερεῖ τῷ νῦν. τῶν γὰρ ἀμερίστων xal αἱ ἐνέργειαι ἀμέ- 

ROUX ριστοι. ἐν μερισμῷ δὲ πᾶσα χίνησις xal πάϑος ἅπαν" ἐν τροπῇ γάρ. διὸ 
τοῦ συναμφοτέρου καὶ τὰ πάϑη xal αἵ λοιπαὶ μεταβολαί: μόνη δὲ ἥ χύχλῳ 15 

φορὰ εἰ xoi μὴ τοῦ ἐνύλου, ἀλλὰ xal ἥδε τοῦ εἰδοπεποιημένου: διὸ με- 
20 ριστοῦ, σώματος γάρ' τὸ δὲ ἀμέριστον ἅπαν χαϑ’ αὑτὸ ἀμέριστον ἔχει 

' ^ 3-7 [r4 € » Ὰ 2 “ € ^ A M , /, € M xal τὴν ἐνέργειαν, ἵνα, ὡς ἔστι, xol ἐνεργῇ-. ἣ στιγμὴ δὲ ἀμέριστος ἣ xad 
ϑέσιν ἔχουσα, γραμμῆς οὖσα πέρας xol τῇ τε πεπερασμένη συμπεριλαμβανο- X. "reete y μεν u 

μένη γραμμῇ, τῇ πηχυαίᾳ φέρε ἢ δποσῃοῦν, xol xai? αὑτὴν ἴδιόν τι εἰσά- 
γουσα τὸ πέρας εἶναι xol ἀρχή, ποτὲ μὲν ἄλλης οὖσα πέρας ἄλλης δὲ ἀρχή, 

τῷ σι πολλαάχις δὲ δύο T, χαὶ πλειόνων οὖσα ἀρχή τε καὶ πέρας, ὡς τὸ τοῦ χύχλου 90 
χέντρον πασῶν τῶν πρὸς τὴν περιφέρειαν ἐξ αὐτοῦ γραφομένων. στιγμῇ 
τοίνυν T, αἰσϑητικὴ ἀπείχασται ψυχὴ ὡς ἀσώματος μὲν καὶ ἀμέριστος οὐσία, 
χρωμένη δὲ μεριστῷ ὄντι τῷ αἰσϑητηρίῳ καὶ σὺν ἐχείνῳ πάσχοντί τε xal 
χινουμένῳ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν ἐνεργοῦσα, διαφόροις τοῦ ὑποχειμένου σώ- 

30 proc μορίοις τῶν διαφόρων προσπιπτόντων παϑῶν, χαὶ αὐτὴ xa αὑτὴν 
ἐν τῇ ἐνεργείᾳ τῇ κριτιχῇ, οὐχ οὔσῃ πάντῃ σωμάτων χωριστῇ, ἐπειδὴ xol 36 
εἰς ταύτην διὰ τῆς τοῦ ὀργάνου πείσεως τελευτᾷ, οὐ πάϑην οὖσαν οὐδὲ 
χίνησιν οὐδὲ τῶν ἔξωϑεν εἰσδοχήν, ἀλλ᾽ ἐνέργειαν ἀμέριστον ἔνδοϑεν mpoi- 
οὖσαν, οὐ ποιητικὴν ἀλλὰ γνωριστικὴν τῶν αἰσϑητῶν χατὰ τοὺς προειλημ- 

86 μένους αὐτῶν ἐν ἕαυτῇ λόγους, ποτὲ μὲν χαϑ’ ἕνα τινὰ ποτὲ δὲ χατὰ 
πλείους, ὅτε χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν γνωρίζει ἑτερότητα. δῆλον γὰρ 
ὡς οἱ λόγοι τῶν αἰσϑητῶν ἐν αὐτῇ, εἴ γε ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐνεργοῦσα χατὰ τὰ 

οὔτε οὖν — ὃ νόησις om. ἃ 12 χαὶ ἢ] αἱ ἃ 13 xai om. A 20 τὸ δὲ 
ἀμέριστον scripsi: τὸ δὲ μεριστὸν Aa 24 τῷ ἃ 99 ἐν αὐτῇ a 
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ἄνευ ὕλης τῶν iU EO enin τς ἐπεὶ οὖν πάσχειν μὲν xol χινεῖσϑαι ὅτ 
Ψ , M P] 2 , ,» 

αντιχξιμξνωὼς X0 εἰσὸ δέχ (saa τὰ ἐναντία ἅμα ἐντελεχεί . ay υήχανον, ξενερῖξιν : 

[4] Ἁ , 

t 
, ^ — 

δὲ δυνατόν. ὃ τὸ ὑποχείμενον πρᾶγμα πῃ ἕν χαὶ δύο ποιῶν χαὶ M 

χαὶ διαιρετὸν πρὸς μὲν á ἅμα πάσχειν τὰ ἐναντία xn εἴσϑαι οὐδὲν 

΄ ΄ 

P1 
€ [4 [rd d Ἁ 

5 συντελεῖ, πρὸς δὲ τὸ ἐνεργεῖν. xal γὰρ ἢ στιγμὴ ὅταν τῆς μὲν ἢ γραμμῆς 

apr τῆς 6E πέρας, μία τε xai ἀδιαί τ τος ὡς T αὐτὴ ἄμφω ἐ ys ργοῦσα, 
χαὶ αὖ δύο χαὶ διαιρετὴ χατὰ τοὺς ΠΡ ὄρους τῆς ἀρχῆς xai τοῦ πέρατος 35 

λόγου. οὕτω δὲ χαὶ i: αἰσϑητιχὴ ψυχὴ ἣ τὰ δύο αἰσϑητὰ ἅμα γνωρίζουσα 
, »v ^ 0o e ^M 

μία μὲν χαὶ ἀδιαίρετος. ἐπειδὴ xol ἕν τὸ xpivov ἄμφω xai ἅμα: T δὲ 

10 διαιρετὸν Ben δὶς τῷ αὐτῷ χρῆν αι σημείῳ ἅμα, ἧ κατὰ 
2 ΣΟ 4 

λόγους: ἐνεργεῖ τες ἐν τῷ νῦν xal ἅμα, διότι οὐχ ἀδύνατον χαὶ τὰ 
ἀντιχείμενα ἅμα ἐνεργεῖν. 

Ρ. 4211185 Ἧι μὲν οὖν δυσὶ χρῆται τῷ πέρατι, δύο χρίνει, καὶ 40 

χεχωρισμένα ἐστὶν ὡς χεχωρισμένοις. 

15 Χρῆται μὲν τὸ χρῖνον, τὸ δὲ πέρας αὐτὴ ἣ αἰσϑητικὴ ψυχή. καίτοι 

τὸ χρῖνον 5 doxi» ἀλλ᾽ ἐνεργοῦσα ἤδη. πέρας δὲ xol ὅρος xol ἀμέριστος 

φύσις χατὰ τὴν οὐσίαν. τῇ ὃὲ αὐτῇ xoi δυσὶ χρῆται xarà δύο ἱσταμένη 
τῶν αἰσϑητῶν εἴδη. ὅταν δύο ἅμα χρίνῃ, ἃ χεχώρισται τῷ Χόγῳ xal τῇ 

ἰδιότητι ἀλλήλων. ὡς χεχωρισμένοις ταύτῃ τὰς τῶν διαφόρων πραγμάτων 45 

20 γίνεσϑαι χρίσεις. 

ν τῷ ὑποχειυ, ξενῳῷ χαὶ μία ἐστὶν οὐσία 1 OE un yi "Hr Sv c 
ῃ 

΄ / δ ἢ εν — ps 3 i e 

ἢ xp(vouca, ἕνί τε χρῆται περατι αὐτῇ τῇ αἰσϑητιχῇ ψυχῇ χαὶ ἅμα ὡς 

[er Ld TO 
e x o 

iy ἀδιαιρέτῳ ἐνεργοῦσα τῷ νῦν. ἐφαρμόζει μὲν οὖν xal ἑχάστῃ τῶν πέντε 50 

25 αἰσϑήσεων τὰ εἰρημένα" xol γὰρ ἑχάστη πλειόνων ἅμα ἀντιληπτιχὴ xai 

ἐναντίων" μειζόνως OZ τῇ χοινῇ ὡς xal πολλῷ πλειόνων τῶν χαὶ πάσαις 

ὑποχειμένων γνωριστιχῇ χαὶ ἀρχοειδεστέρᾳ xal μᾶλλον τῶν αἰσϑητηρίων 

ὑπερεχούσῃ" οὐ γὰρ ἐν συναγωγῇ τῶν πλειόνων ἐνταῦϑα τὸ χοινόν. ἀλλ᾽ 

ἐν προὐπαρχούσῃ μᾶλλον συναιρέσει. ἀρχὴ δὲ T, αἰσϑητιχὴ Ψυχὴ χαὶ ὡς 
4 , 

30 εἶδος xai μειζόνως ὡς τὸ χρώμενον. 

) ^ ^ - e , , , Lp 

p.427417 Ἐπεὶ δὲ δύο διαφοραῖς δρίζονται μάλιστα τὴν ψυχήν. 56* 

χινήσει τε τῇ κατὰ τόπον xal τῷ νοεῖν xal τῷ xpívsty 
Y SAT etas € xat αἰσϑανεσῦϑαι. 

μ᾿ 2 - , , — ' 

35 xal εὐτάχτως ἐπὶ τὴν προσεχῆ τῇ αἰσϑήσει τὴν φαντασίαν, πρῶτον μὲν 
i 

9 ὡς ἡ αὐτὴ ἄμφω ἐνεργοῦσα ex v. 6 iterata post ἀδιαίρετος add. A! xptvov ex Aristot. 

correxi: xotvóv Aa 14 ὡς] ὡς «c A χεχωρισμένοις scripsi, ef. v. 19: χεχωρισμένως 

A: χεχωρισμένων a 92 xai τῷ χρίνειν om. a 
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διορίζεται ὡς γνωστιχὴ xal αὐτὴ τῆς ψυχῆς ἐστι δύναμις xol οὐχ ὀρεχτιχή, 56v 
ἥ τις ἐν τῇ χατὰ τόπον αὐτῆς χινητικῇ συναναφαίνεται" ἔπειτα δὲ 

», 

c 
- 

» 
Ξ 
Ψ 

σ ' 

ott uw 5 

ε » 05 M , ΄ » CUN Χ SEN χ DJ 
3 αὐτὴ τῇ αἰσϑήσει, εἴ γε αὕτη μὲν del πρὸς τὴν οἰχείαν 
παρόντων δεῖται τῶν αἰσϑητῶν xoi χινούντων τὰ αἰσϑητήρια, T δὲ φαντασία 

, 5 [d Ὁ ΄' , 

5 χαὶ wx παρόντων ἐνίοτε ἀφ᾽ &autzc ἐγειρομένη προβάλλει τὰ γνωστά, 
χοινωνοῦσά πὼς ταύτῃ ταῖς λογιχαῖς ζωαῖς" 6 νοερὸν τίϑεται ἰδίωμα. τὴν 
ye) ec M - - ad ^ ^ 

ἀφ᾽ ἑαυτῆς τῆς qwoctxTc ζωῆς εἰς τὴν ἐνέργειαν ἔγερσιν. διὸ καὶ τὴν 
, - - , - M -Ὁ 

φαντασίαν νοῦν χαλεῖ, οὐχέτι τῷ νῷ χαὶ τῆς αἰσϑήσεως χατὰ τοῦτο 10 

χοινωνούσης, ἀλλὰ μόνον χατὰ τὸ χρῖνον. διὸ χαὶ τῷ χατὰ τόπον χινη- 

10 τιχῷ ὡς xal ὀρεχτιχῷ τὸ χριτιχὸν ἀντιτιϑείς, ἐν τούτῳ τὸ αἰσϑάνεσϑαι xol 
τὸ νοεῖν συνείληφεν, ἀντὶ πάσης τῆς ἀφ᾽ ξαυτῆς ἐγειρομένης γνώσεως 

παραλαβὼν τὸ νοεῖν. ἐν δὲ τῇ λέξει πρὸς τὸν ἐπεὶ σύνδεσμον διὰ μαχροῦ 
M , NIS ec c 5 5 , 5 X AE (ym Ὰ - Et) 

ἀποδέδωχεν, Ott οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι χαὶ τὸ φρονεῖν φανερὸν 

εἶνα! γράφων, διὰ τὴν διὰ μαχροῦ ἀπόδοσιν τὸν οὖν προσϑεὶς σύνδεσμον. 

15 p. 427419 Δοχεῖ δὲ xal τὸ νοεῖν xal τὸ φρονεῖν ὥσπερ αἰσϑά- 1 

νεσϑαί τι εἶναι. 

Τὸ μὲν νοεῖν, ὡς εἴρηται, ἀντὶ πάσης παρείληπται αὐτῷ τῆς ἀφ᾽ ξαυ- 21 

τῆς προβαλλούσης τὴν ἐνέργειαν γνωστικῆς ζωΐῆς, ἣ δὲ φρόνησις ἀντὶ τῆς 
λογικῆς cupeeequee nm σεως, τὸ διάφορον τῶν γνωστιχῶν ἐνεργειῶν xoi 

20 αὐτὴ δηλοῦσα, εἰ xol ἔνιοι οὐ τὴν νόησιν μόνην ἀλλὰ xoi τὴν φρόνησιν εἰς 
τὴν πρὸς τὴν αἴσϑησιν χαϑέλχουσι ταὐτότητα, πρὸς μόνον τὸ χριτιχὸν χαὶ 

Ἱνωριστιχόν, ὡς xol αὐτὸς vum paupe cue ἐπειδὴ τοῦτο χοινὸν ταῖς 25 

γνωστιχαῖς ζωαῖς. τὸ μὲν οὖν ἐνίους 1 queres ἢ σοφιστιχοὺς ἄνδρας 
οὕτως οἰηϑῆναι οὐχ ipseque xdi yàp ὃ παρὰ τῷ [᾿λάτωνι Θεαίτητος 

35 εἰς ταὐτὸν ἄγει τῇ αἰσῦ ήσει τὴν ἐπιστήμην. οὐ μὴν Ἐξμπεδοχλέα ἣ Ὅμηρον i ir. i i 

ἐπὶ ταύτης Setfny "s δόξης, χἂν ὃ bond τῷ παχυμερῶς λεγομένῳ 

ἐφιστάνων ἐλέγχῃ τὰ χαὶ ἄλλως ἀχούεσϑαι δυνάμενα. ἀχούσεις μὲν γὰρ 

dy τις αἰσϑητὸν εἶναι τὸ παρόν". οὐ μὴν ἢ ὑπὸ Ἐϊμπεδοχλέους οὕτως εἴ- 
ρηται, ἢ τὸ ἀληϑὲς ὧδε ἔχει. ἣ γὰρ μῆτις οὐ τοῖς αἰσϑητοῖς ἀλλὰ τοῖς 80 

80 νοητοῖς αὐτῇ παροῦσιν ἀεὶ εἰς τὴν ἑαυτῆς ἐπιδίδωσι τελειότητα, xol τὸ 
φρονεῖν ἐν τοῖς ὀνείροις ἀλλοῖα παρίσταται οὐ διὰ τὰ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν, 

ὡς ἄν τις εἴποι, ἐγχαταλείμματα (οὐ γὰρ φρονεῖν τὸ τοιόνδε), ἀλλ᾽ ὅτε χατά 
τινα τοῦ λόγου ἀπολυομένου τῆς πρὸς τὸ σῶμα χαταστάσεως χρείττων 
τις ἐν τοῖς ὕπνοις τῆς ἐν τῷ ἐγρηγορέναι γνῶσις τοῦ ἀγαϑοῦ T, τοῦ ἀληϑοῦς 

35 γίνεται. ὃ ὃὲ Ὅμηρος ταὐτὸν μέν, μεταβαλλόμενον δὲ ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν 
λέγει οὐχ ἁπλῶς τὸν νοῦν, ἀλλὰ τὸν τῶν χϑονίως ζώντων xal ἀχιδνῶς, ὡς 35 

αὐτὸς ἔφη, ἀνθρώπων. 

ὃ αὕτη scripsi: αὐτὴ Aa 8 ante χατὰ add. «oi A! ll ἐαυτῆς correxi: ἑαυτῶν Àa 
13 ὅτι — φανερόν cf. 42196 15 xai prius om. ἃ ὥσπερ om. ἃ 24 ὃ παρὰ τῷ 
Πλάτωνι Θεαίτητος] Theaet. 8 p. 1518 98 ὑπὸ Ἐμπεδοκλέους — εἴρηται v. 990 Stein. 

90 xal τὸ φρονεῖν χτὰ. v. 991 Stein. 91 ἔφη Od. 18,190 
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(z- E 7 » ES d , UN € - € , a p.421320. Kai αἰσϑάνεσϑαί τε xat φρονεῖν τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον, 56v 

ς LIS 
e xw» - b) E ' 
«GT £p xat £V τοις xat ἄρχα 

ς 
διωρίσαμεν. 

'E 2 M € ml NV wA a d TES e - e , EN Qv ὦ 

v οἷς xol ἡμῖν διώρισται, ὅπῃ τε τῶν παλαιῶν 6 λόγος ἀληϑὴς τῷ 

ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γινώσχεσϑαι ἀξιῶν. χαὶ ὅπως ἀχουομένου ὀρϑῶς ᾿Αριστο- 

τέλης ἐπιλαμβάνεται. 

p.4213299 Καίτοι ἔδει ἅμα xal περὶ τοῦ ἡπατῆσϑαι αὐτοὺς λέγειν. 40 

Οὐ ὃ - E. e ἔλ I-A hi S.T M , , , , , - 

b δοχεῖ μοι ὡς ἔλεγχον τὸν ἀπὸ τῆς ἀπάτης λόγον c ππ 
τὶ ü TE , ^ ὑσχεσὺ ΡΞ ἀλλ᾽ ΞΕ ^ c S. - τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γινώσχεσϑαι φάσχουσιν, ἀλλ᾽ ἐχείνοις μὲν ὡς μὴ Oto- 45 

ρίσασι περὶ τῆς ρῶς ἐφιστάνειν. αὐτὸς δὲ τὸ ἀχόλουϑον τῇ ὑποϑέσει 
ἐπιφέρειν. ἢ γὰρ οὐ διωρίσαντο περὶ ἀπάτης ὡς μηδὲ οὔσης χατὰ τοὺς 

τὸ φαινόμενον ἀληϑὲς οἰομένους, 7, τιϑέμενοι xol ψευδῆ γίνεσϑαι δόξαν, ἐν 
5 τῇ τοῦ ἀνομοίου αὐτὴν ἐροῦσι ϑίξει, τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις ἀπονέμοντες. - 

- 

p.427»5 Δοχεῖ δὲ xal ἣ ἀπάτη xal ἣ ἐπιστήμη τῶν ἐναντίων ἣ 
τὴ εἶναι. e uj 

Τοῦτο ot Eden τισταὶ ὡς ἄτοπον ἐπιφέρεσϑαί φασι τῇ 
: 

οὐ γὰρ μόνον τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ γινώσχεσθαί φασιν ἐν τῇ ἐ 

θεωρίᾳ, ἀλλὰ xai τὸ ἐναντίον" ὁμοίως δὲ χαὶ ἀγνοεῖσϑαι. ἑχάτερον ἐν τῇ 

ἀπε 
5 ΄ , ^N e b —T , 3 ec Χ “ὦν ὑεῖς 

σαπατὴ - επειοὴ £y τὸ γινώσχον ἄμῳ 20) 1 eue ἀλλ ἕν υὲν τῷ UT0- 
[4 3. ᾿ , 

ὡς αὐτὸς εἴωϑε λέγειν, ἕτερον, χατὰ διαφόρους λόγους a e (Q^ Qa E S et 
wu 

; 
χειμξνῳ, ἔτ 

,F 

0t ἑχατέρου τῶν ἀντιχειμένων ϑιγγάνον" τῷ ὁμοίῳ μὲν τοῦ ὁμοίου ἐπ᾿ ἀμφοῖν Ἔ 1) 

, CTS , , ΄ ^N ] ? [d ΄ 
ἐπιστημονιχῇ ϑεωρίᾳ, ἀνομοίως Oi ἐφ᾽ ἑἕἑχατέρου ἐν τῇ ἀπάτῃ. 

νὶ μὲν οὖν ἐπιστῆσαι χρή, ὡς οὐ τὴν πρὸς αἴσϑησιν ἀντιχειμένην λέγει ot 
-Ὁ *, , A , ΡΝ Ἁ Ἂ *, αἰ. ΄ , - L4 Ll 

yüy ἀπάτην, ἀλλὰ τὴν πρὸς φρόνησιν: ἀεὶ μὲν γὰρ ἀληϑής, ὡς ἐρεῖ, ἣ τῶν 
"i ἢ SU, ED n gu tag Ast (D f C ^ p ελεῖ 5 ds: ἰδίων αἱσ pm ἐν δὲ τῷ ἀπατᾶσϑαι πλείω, φησί, χρόνον διατελεῖ ἢ ψυχή 

- - $5 - , ε 
ἑτέρῳ δέ, ὅτι T οἰχειότης οὐχ ἐν τῇ ψυχῇ ἀλλ᾽ ἐν τῷ ζῴῳ εἴρηται, ὡς 

ἐν τῇ μετὰ σώματος ζωῇ τὸν πλείω χρόνον ἐν ἀγνοίᾳ γινομένης τῆς Ψυχῆς; 
τ᾿ ἐν - APRES, ΟΝ —- A 2 4 2 τα toy" 5 ἡ xai τὸ φρονεῖν, τὸ ἀληϑεύειν οἰχειότατον" 00-5 

οὖν τὸ ἐναντίον αὐτῷ λέγει οἰχειότερον : 
ἐπεὶ τῇ λογιχῇ ζωῇ, ἐν 

χοῦν χαὶ τῷ λογικῷ ζῴῳ. πῶ 
διότι, ὡς αὐτὸς ἐπάγει, τὸν πλείω χρόνον ἐν τούτῳ διατελεῖ ἢ Ψυχ f. 

2 ^ τοῦτο δέ, ἐπειδὴ γενητὸν χα T φϑαρτὸν ὃν τὸ ζῷον πολὺν μὲν διαμένε 
χρόνον ἄδεχτον τῶν ἐμφρόνων τῆς ψυχῆς ἐνεργειῶν, πολὺν δὲ τοῖς συμ- 
πίπτουσιν αὐτῷ χωλυόμενον παάϑεσιν- ἔτι δὲ ταῖς πρὸς τὸν βίον χρείαις 

- A UN (ERAI ARMS AM (Us ΞΟ M ΝᾺ . περισπῶν τὴν ψυχὴν xol τῆς περὶ τὴν ἀλήϑειαν σχολῆς ἀπεῖργον. τὸ δὲ 

90 

ς 

μέγιστον, αὐτὴ T, πρὸς τὸ σῶμα τῆς οὗ γτὸ σφοδρὰ ῥοπὴ χαὶ τῆς γενέσεως 10 
περίπτυξις ἀφίστησι τῆς εἰς ἑαυτὴν στροφῆς, ἐν Y] τὸ φρονεῖν xal ἢ χατὰ 
λόγον ἀλήϑεια. 

l xai τὸ φρονεῖν À Ὁ. διώρισται] p. 27, 91 sqq. 4 τὸ] τε τὸ Α: τε ἃ 29 ἐρεῖ] 

p. 428 018, 430 » 29. 
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p.427»*6 ὭΌτι μὲν οὖν οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι xal τὸ Dr 
φρονεῖν φανερόν. 

[4 , v , M 31 , , Ds J , 

Ἢ φρόνησις εἴτε χοινοτέρα xal ἐπὶ πάσης λέγοιτο τῆς xarà λόγον 14 Til i i 

Üsepíac, εἴτε ἰδίως ἐπὶ τῆς τῶν πραχτῶν, πάντως ἐπὶ τῆς ὀρϑῆς xol i5 
, - - , , , ^ - 

5 ἀλχηϑοῦς xol τῆς μετ᾽ αἰτίας λέγεται γινομένης. διὸ xoi ὀλίγοις τῶν ζῴων 
9. ὦ . » 5 ' , , eur , ' M , 3i hl 

αὐτῆς μέτεστιν. οὐδὲ γὰρ ἀνθρώποις πᾶσιν, ἀλλὰ xot τούτων ὀλίγοις. τὸ 

γε μὴν αἰσϑάνεσϑαι οὐ μόνοις, ἀνθρώποις, ἀλλὰ χαὶ ζῴοις ἅπασιν. οὕτω 
Sx N 003 - ' λόγ ge , πεῖς ἰσϑ σε Σ τοΝ ΄, ΜΕ Υ, b 

δὲ τὴν ὀρϑὴν xarà λόγον ϑεωρίαν τῆς αἰσϑήσεως διαχρίνας χωρίζει χαὶ 
. [4 - Y , € , - ΚΝ Z 5 ΄ τὴν ὁποιανοῦν χατὰ λόγον ὕεωρίαν τῆς αἰσϑήσεως ἐπαγων" 

^N 10 p.427»8 ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸ νοεῖν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ ὀρ ὥς xal τὸ μὴ ὀρϑῶς" 20 

Νοεῖν νῦν τὸ ἁπλῶς χατὰ λόγον ἐνεργεῖν προσαγορεύων, τὸ χαὶ τοῦ 98 

ὀρϑῶς χαὶ τοῦ μὴ ὀρϑῶς περιεχτιχόν, ὡς σαφῶς αὐτὸς ἐξηγεῖται. τοῦ δὴ 
΄ 

T LR z zm fes ' Y 9 EU eos 1 9ef A : S SYN ΟΝ τοιούτου νοεῖν χωρίζει τὴν αἴσϑησιν οὐχ ὡς ἀληϑείας ἀμέτοχον (ἀεὶ γὰρ 25 
ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἣ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν ἀληϑής), ἀλλ᾽ ὡς πρῶτον μὲν 

3 » E ΟΝ Ὁ) , , 2) "d Y t ^ 15 αὐτὴ ἐν τῇ διὰ σώματος ἐνεργείᾳ περιγεγραμμένη, ἐχείνου πολὺ τὸ βάϑος 
ἔχοντος xal χωριστὸν xal ἐν ταῖς ἀεὶ ἀληϑευούσαις γνώσεσιν, ἐπιστήμῃ τε 

b ΄ 1595 - , e 7» oq Qe ES 3e Y 34 9228 223 
xal φρονήσει, xoi ἐν ταῖς ποτέ, ὡς δόξῃ ἀληϑεῖ ἀλλ᾽ ὡς xal τὸ ἀεὶ dÀm- 

*, * - ," 

ϑεύειν ἐπὶ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν OU ἀποστένωσιν ἔχουσα τῷ ὀλίγων ἀντι- 

λαμβάνεσϑαι, xoi οὐχ ὡς T, δόξα ψεύδεταί ποτε διὰ τὸ xal ἐφαπτομένη 

20 πῃ τοῦ πράγματος τῇ πολλῶν xat ἄλλων ϑεωρίαᾳ ἐνίοτε xol τὰ μὴ προσή- 30 
χοντα αὐτοῦ χατηγορεῖν: ἀλλὰ χαὶ ὡς ἐσχάτη οὖσα γνωστιχὴ ζωή, ὡς 
^ —- M *, , [4 , , , , 

δηλοῖ xal τοῖς ἀτιμοτάτοις ὑπάρχουσα ζῴοις, ἐχείνου μόνοις ὑπάρχοντος 
τοῖς λογιχοῖς. 

p.427»13 Διανοεῖσϑαι δ᾽ ἐνδέχεται xal ψευδῶς. 

rs ^ ^ ' “Ὁ , , , ^ , M 7 4 b! 

Τὴν διεξοδιχὴν τοῦ λόγου ἐνέργειαν διάνοιαν χαλῶν, ἀληϑεύουσαν μὲν τὸ σι 

πάντως, ὅταν τῶν αἰτίων ἐχομένη διεξοδεύῃ, ἄνευ ὃὲ τῶν αἰτίων ψευδο- 35 

μένην ἐνίοτε. διάνοια μὲν οὖν ἐστιν ἢ διεξοδιχὴ τοῦ λόγου ἐνέργεια. ἐπεὶ 

δὲ xui ὅρους f, διέξοδος χαὶ οὐχ οἵα ἢ φυσιχὴ μετάβασις χατὰ συνέχειαν, 
ἥ τε χαϑ'᾽ ἕχαστον ὅρον συγχατάϑεσις τῆς ψυχῆς xoi f, ἐπὶ πᾶσιν ὡς ἕνὶ 

30 ὅρῳ ὑπόληψίς ἐστιν ἣ ὡς ἀληϑεῖ αὐτῷ ὁμολογοῦσα: ὡς οὐ ταὐτὸν μὲν 

εἶναι διάνοιάν τε χαὶ ὑπόληψιν, συναναφαίνεσϑαι δέ" ἀεὶ γὰρ ἐν διξξόδῳ ἣ 
λογικὴ ἐνέργεια χαὶ ἐν τῇ συγχαταϑέσει τοῦ φαινομένου ἀληϑοῦς. οὔτε δὲ 
διάνοια οὔτε ὑπόληψις ἢ αἴσϑησις᾽ τοῦτο μὲν ὡς οὐχ οὖσα λογική, εἴ γε 40 
χαὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις, τοῦτο δὲ ὡς οὔτε διεξοδεύουσα (οὐ γὰρ ἐξ 

85 ἄλλων ἄλλα συνάγει) οὔτε ἀληϑεύουσα οὕτως, ὡς ἑαυτῆς ὅτι ἀληϑεύει 
ἀντιλαμβανομένη. τὰ ἴδια μὲν γὰρ αἰσϑητὰ ἀληϑῶς γινώσχει. ὅτι λευχὸν 

10 post μὴ ὀρϑῶς add. νοεῖν A 19 ἐφαπτομένη scripsi: ἐφαπτομένην Aa 29 ἐπὶ 

πᾶσι À: ἐπίτασιν ἃ 
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T e e ^ ὌΝ c. b] Q-m. Rs , , — -W 

φέρε, f, ὅρασις, τοῦ ὃὲ ὅτι ἀληϑῶς γινώσχει ἀναίσϑητος. οὐ γὰρ ταὐτὸν 57: 
ἢ τοῦ πράγματος TH xai ἢ τοῦ ὅτι ἀληϑὴς ἢ γνῶσις ἀντίληψις, ofa ἢ 

moie € φαίνεται μετὰ τὴν τοῦ πράγματος σύνεσιν, εἰ ἀληϑὴς ἣ σύνεσις 
M χρίνουσα, xal τότε συντιϑεμένη xai περιπτυσσομένη τὸ γνωσϑέν. ἢ δὲ 

y - Ἃ M t 

αἴσϑησις μόνον γινώσχει τὸ προσπίπτον, xXüv ψευδῶς προσπίπτῃ, ὡς ἐπὶ 
r M 

τ 
τῶν εἰχόνων, διαχρίνειν οὐχ ἰσχύουσα χἂν ἐπὶ τῶν ἰδίων οὖν ἀληϑὴς ἀεί, 

ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι ἀληϑὴς εἴσεται. ἢ ὃς διάνοια χἂν ἀληϑῶς χἂν ψευδῶς 
προσβάλλῃ τοῖς γνωστοῖς, οὐχ ἀρχεῖται τῇ προσβολῇ οὐδὲ συγχατατίϑεται. 

εἰ μὴ χαὶ ὅτι ἀληϑὴς ἢ σύνεδις EROS 1 ópüGc T, οὔ, ποτὲ xol περὶ 
τὴν ἐπίχρισιν d χαὶ εἴ ποτε οὖν dno ἢ διάνοια. οὐ διὸ 

ἃ τὸ γὰρ ψεύδεσϑαί Ὧ υ d el e x 
2 8 AEST 

x 

tam 
[9] c 
Ξ 

εὶ 

eS 
- gS. -— 

? «s 

c o c? Ὥ τοῦτο χείρων τῇ 

ΐ ἅμα πολλὰ δρᾶν, χαὶ τὸ τὰ ἢ ψεύδεσϑαι οὐ 

Ἣν προσβολὴν χαὶ σύνεσιν τοῦ πράγματος. ἀλλὰ χατὰ 

ρ.42170.14 Φαντασία γὰρ ἕτερον xal αἰσϑήσεως xal διανοίας. 

Ὁ γὰρ σύνδεσμος, αἰτιολογιχὸς ὥν, νῦν εἴρηται διὰ τὸ μόνοις ε 

τοῖς λογικοῖς τὴν διάνοιαν Vid E ὡς εἰ ἐπῆγεν οὐ γὰρ δὴ ἣ αὐτὴ τῇ 

διανοίᾳ ἢ φαντασία, ἐπ a xdi ἐν pup ζῴοις ἢ Quem τς οὐδὲ 
τῇ αἰσϑήσει ἢ EUER p ΠΝ γὰρ χαὶ τοῦτο, à: 

τι λόγος. τς ἧς εἰπών, 
i xal περὶ φαντασίας 

ς χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ 

P 
αὐτῷ ὃ προχείμενός 
^ ΄ SETS τὴν a adr Brerend. o ES EN Y ΄ - ^ - 
διανοίας ἐστὶν. ἑτέρα. Ot ὧν ἐπιφέρει, ἅμα μὲν τὸ αἴτιον λέγει τοῦ δοχεῖν 
» E D εἶναι E αἴσϑησιν, τοῖς δὲ πρὸς διάνοιαν ἤτοι ὑπό- 

ρχειν ὅὃτὲ μὲν διάνοιαν ὁτὲ δὲ ὑπόληψιν χαλεῖ 
^ ? hd , ^ €- ἅμα OE χαὶ δι’ αὐτῶν τούτων διαχρίνειν ἀξιοῖ En 

A ^ 

xal διανοίας. ἐπειδὴ γὰρ οὐχ ἄνευ ai- 0) Eo Vaca αἰσϑήσεώς τ 

σϑήσεως, προὐπαρξάσης ντως, ἐπιγίνονται αἱ φαντασίαι, διότι ἐν 

διαστάσει μέν τινι xal με 
AJ 

τρόποι, αἰσϑητὰ δὲ ταῦτα, τὰ δὲ αἰσϑητὰ xav αἴσϑησιν ἡμῖν [εἶναι] γνωστὰ 
"9 ceo 

m^ τ] Ὡς 

ισμῷ xoi διαιρέσει xol σχήμασιν οἱ φανταστιχοὶ 

τοῖς μὴ εἰς νοῦν ἀναδραμοῦσι xai ἱχανοῖς ἐξ αἰτίας χαὶ τὰ ἔσχατα 

αἰτιατῶν γινώσχειν, εἰχότως ἔνιοι μὲν ἀπατῶνται οὐ διαχρίνοντες τὸ 
γινόμενον τοῦ οὗ οὐχ ἄνευ, οἱ δὲ διαχρίνοντες χαὶ ταύτην τὴν φαντασίαν 

ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως γνωρίζουσιν. ὁμοίως δὲ χαὶ ἀπὸ τῆς ὑποχηφ ὡς: ταῖς 
΄ 

γὰρ ἔξω ὅλαις ες. ψυχαῖς χαὶ πάντῃ μὲν τῆς xa αὑτὰς ἀποστάσαις 

Ἁ 

ἐνεργείας, πρὸς δὲ μόνα τεταγμέναις τὰ αἰσϑητά, συνεργούσης χαὶ τῆς γε- 
νέσεως πρὸς τὴν ἀπαστροφὴν τῆς κατὰ λόγον ζωῆς, δεῖται χαὶ ἣ διάνοια 
πρώτης μὲν αἰσϑήσεως, ἔπειτα δὲ πείρας τε χαὶ μνήμης. ἵνα τὸ χαϑόλου 
τέως τῶν χατὰ τὸ αὐτὸ εἶδος ὁριζομένων γνωρίσαι δυνηϑῇ xai ἐντεῦϑεν 

χαὶ εἰς τὸ ὁριστικὸν αὐτῶν ἀναδραμεῖν εἶδος xal ὅλως εἰς τὰ αἴτια, ὧν 
διανοητιχὴ χαὶ νοερὰ ἣ γνῶσις. ὡς χαἀνταῦϑα τοῖς μὴ διαχρίνουσι τὸ 

o ταις δ 
a c 8 c -1 4 

DJ c 

15 

ἐπειδὴ --- φαντασία om. a 22 ἀδιάφορον correxi: ἀδιάφορος Aa 28 εἶναι delevi 
^ tr L4 

xai ὅλως — αἴτια Om. à 
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ϑνημονιχὸν τοῦ συναγωγοῦ τῶν χαϑόλου σύγχυσιν ἀμφοῖν ἕπεσϑαι, xoi τοῖς Div 

αὐτῷ τούτῳ ἐφιστάνουσι τεχμνήριον τῆς ἑτερότητος γίνεσϑαι ἵχανόν, ὅτι τὸ 
Ν € , M ^N [d T 5 » 

μεν ὡς τέλος. τὸ Q£ ὡς οὐ οὐχ ἄνξυ- 90 

τῇ ^ b [4 , € 

p.4297»16 Ὅτι δ᾽ οὐχ ἔστιν ἣ ἀὐτὴ νόησις xal ὑπόληψις φανερόν. 

Ξ Y Ox ! Xv N " το c - AA / ^N - M Oc 5 πόληψιν μὲν τὴν λογικήν. ὡς εἴρηται, γνῶσιν, νόησιν δὲ νῦν τὴν 98 

φαντασίαν χαλῶν. Ty xai πάϑος προσαγορεύει, xoi ἐν τῇ μνημονιχῇ τίϑεσϑαι 

βούλεται δυνάμει. πῶς οὖν, xdy ἄνευ ταύτης μὴ γίνηται ὑπόληψις, διαχρίνει : - c Lt 

αὐτὴν ἀπὸ τῆς ὑπολήψεως; ὅτι τοῦτο τὸ πάϑος ἐφ᾽ fpiv ἐστιν. ὅταν 

βουλώμεϑα - οὐχ ὅτι πᾶσα φαντασία ἐφ᾽ ἡμῖν (καὶ γὰρ ἀκούσιοι ἐγγίνονται). 

10 ἀλλ᾽ ὅτι xoi ἐφ᾽ ἡμῖν ἔνιαι εἰς τὸ προχειρίσασϑαι, οὐ μέντοι xol εἰς τὸ 

ἀναστεῖλαι ὁμοίως. πάϑος μὲν οὖν f, φανταστιχὴ ἐνέργεια διὰ τὸ μεριστὸν 

χαὶ τυπωτιχὸν αὐτῆς χαὶ ἀχώριστον σωμάτων, ἐφ᾽ ἡμῖν Oi οὖσα, διότι 
οὐχὶ τοῖς πράγμασι πάντως ἑπομένως ἀναπχάττομεν τοὺς τύπους, οὐδὲ προ- 
βάλλομεν τὰς φαντασίας τῆς ἀληϑείας φροντίζοντες πάντως. ὥσπερ γὰρ ἣ 30 

15 αἴσϑησις o0x ἣν ὡς ἀληϑοῦς ἀντιληπτική, ἀλλὰ μόνον τοῦ αἰσϑητοῦ, ὡσαύτως 

οὐδὲ ἢ φαντασία, ἀλλὰ μόνον τῶν τύπων. τοσοῦτον προσλαβοῦσα παρὰ τὴν 
αἴσϑησιν, τὸ μὴ ἀεὶ παρόντων δεῖσϑαι τῶν αἰσϑητῶν. οἷς ὅμοιοι ot τύποι. 

ἀλλὰ xol ἀφ᾽ ἑαυτῆς τούτους προβάλλεσϑαι, xal οὐδὲ πάντως ἀχολουϑοῦσα 

τοῖς ἐξ ἀρχῆς ὀφϑεῖσιν." ἀλλὰ xal προστιϑεῖσα xoi ἀφαιροῦσα xoi μετα- 
20 μορφοῦσα xal παντοίως ποιχίλλουσα. 

p.427»18 Πρὸ ὀμμάτων γὰρ ἔστι ποιήσασϑαι, 35 

Τουτέστι προχειρίσασϑαι τοὺς τύπους χαὶ χατ᾽ αὐτοὺς ἐνεργεῖν, ὥσπερ, 
φησίν, ot ἐν τοῖς μνημονιχοῖς τιϑέμενοι, τουτέστι ἀναμιμνησχόμενοι. 
ἵν᾽ ἀντὶ τῆς ἀναμνήσεως ἢ μνήμη λέγηται: οὕτω γὰρ 6 ᾿Αλέξανδρος: ἣ : is ues cet desert qd oucer (uoo cs 

25 μᾶλλον, ὥσπερ, ὅτε μεμνῆσϑαι ϑέλομεν, πολλάχις ἐνεργοῦμεν χατὰ τὸν τύπον. 

τὸ 0E xal εἰδωλοποιεῖν δηλοῖ τὸ μὴ πάντως τοῖς πράγμασιν ὁμοίαν ποι- 

εἴσϑαι τὴν τῶν τύπων προβολήν. 

x -^ p.427»20 Δοξάζειν δ᾽ οὐχ ἐ νάγχη γὰρ ἢ ψεύδεσϑαι 40 
^ 3 

cO ̂ 

Am 

(U) 2 

Im 

30 Ἐπὶ πλέον μὲν τῆς δόξης ἢ ὑπόληψις, εἴληπται δὲ ἀντὶ πάσης Ómo- 
λήψεως 1$ δόξα. πάσης γὰρ χοινὸν τὸ T, ἀληϑεύειν T, ψεύδεσϑαι, ἐπειδὴ 

AJ iy συγχαταϑέσει πᾶσα ὑπόληψις. ἣ δὲ συγχατάϑεσις οὐ χατὰ μόνην τὴ 
5 

, 

-ῃ , ΄ 5 λὸ M Y N € 5» Ω“" ΕΠ 
τῶν προσπιπτόντων σύνεσιν, ἀλλὰ xoi χατὰ τὴν τοῦ ἀληϑοῦς ἢ ψεύδους 
διάχρισιν. ἐν δὲ τῇ πρὸς τὰ πράγματα συμφωνίᾳ χαὶ διαφωνίᾳ τὸ ἀληϑὲς 

M » “Ὁ ^ , CNN , 3979 CU rre 35 xal τὸ ψεῦδος" τὰ πράγματα δὲ οὐχ ἐφ ἡμῖν. 45 

9 dg (ante οὗ) om. A 4 νόησις ex Arist. seripsi: φαντασία Aa post ὑπόληψις 

add. καὶ νόησις A. 



ὠμεν δεινόν τι T, φοβερόν, εὐϑὺς 87: 
V Ἁ 3a N 3 ,F 

& xal ἐὰν ἢ ϑαρραλέον. 

Τὴν ἐν τῇ ὑπολήψει συγχατάϑεσιν τῆς Ψυχῆς xol ix τῶν ἐπ o 7E (0s É x 

χατὰ τὴν οἴησιν, ἐπειδὴ 

& τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν, ὥσπερ dv eso 
cen [0] g. 5. 7" 0 

P] — Ἁ ^ Ἁ - , 

ενοι £y γραφῇ τὰ δεινὰ T, ϑαρραλέα. 

᾿Αφομοιωματικὴ γὰρ ἢ φαντασία, χαὶ ὡς τὰ ἐν τῇ γραφῇ ἑτέρων aci 
΄ » ' Y - ΄ ^ ε » 

ἀπειχάσματα, οὕτως ἔχει χαὶ τὰ ἐν τῇ φαντασίᾳ" διὸ οὐχ ὡς ἀληϑέσι συν- 
10 τίϑεται ἣ ψυχή. ἵνα xat ϑαρρήσῃ ἢ φοβηϑῇ. ἥδεταί γε αὶ Ext qo), : DPrSq qpegapq-rgestato qe t 

- E , - ΄ ε ^ - ΄ οὐχ ὡς ἐν αὐτοῖς γινομένη τοῖς πράγμασιν, ὡς OE ἐν τῇ ἐχείνων uv 

Ἂν 

p.427»94 Εἰσὶ δὲ xal αὐτῆς τῆς ὑπολήψεως διαφοραί, ἐπιστήμη 58 

χαὶ δόξα χαὶ φρόνησις χαὶ τὰ ἐναντία τούτων 

Ἐπειδὴ τῆς μὲν ὑπολήψεως προέϑ [] ῖ τὸ διαχρῖναι τὴν φαντασίαν, τὴν δὲ 
c ΄ El ΄ - " 

15 δόξαν ἀντὶ πάσης παρέλαβεν ἐν μέσῳ τῆς ὑπολήψεως (χοινὰ γὰρ πάσῃ 
Ξ ^R - ; « x 5 - ὑπάρχει xai οὐ μόνῃ δόξῃ Tj τε πίστις xal τὸ μὴ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ὅ 
΄ M ΄ - b] 

πράγμασιν εἶναι τὴν περὶ τούτων ἀλήϑειαν xal τὰ ἐπὶ τοῖς ὡς ἀληϑέσιν 
, , ΄ ΄ ΄ ET m 

ὑπολαμβανομένοις ἐγειρόμενα πάϑη, Üdppr τε xul φόβοι), διαιρεῖ τὰ τῆς 
ς x Y c e a AN IBLIN ἐΨ A A x LE 25 , , 

ὑπολήψεως εἴδη. ἵνα ὅτι χοινὰ ἐπὶ πάσης τὰ εἰρημένα ἐχ τῶν εἰδῶν ἐπιόντες 
20 γνωρίσωμεν. ἣ μὲν οὖν φρόνησις πραχτιχή ἐστι μετ᾽ αἰτίας γνῶσις, ϑεω- 

ρητιχὴ 95 ἢ ἐπιστήμη, ἐπαμφοτερίζει δὲ ἢ ἀληϑὴς δόξα, τῆς αἰτίας ἑχατέρωϑι 
ἀμοιροῦσα. δεῖ γὰρ νῦν τὴν ἀληϑῆ ἀχούειν δόξαν, ἐπειδὴ συντάττεταί τε 10 
- ΄ s δ’ A c ? m e £ 

ἐπιστήμῃ xol φρονήσει, xol ἵνα ἐν τοῖς ἐναντίοις ὡς τὴν ἀνεπιστημοσύνην 
^ χαὶ τὴν ἀφροσύνην ἔχομεν, οὕτω xal τὴν ψευδοδοξίαν. 

25 p.427»26 llspi ὧν τῆς διαφορᾶς ἕτερος ἔστω λόγος. 

Ἔν γὰρ τοῖς Ἠϑιχοῖς ἃς νῦν εἶπε τῆς ὑπολήψεως διαφορὰς διαχρίνει 
σαφέστερον. 

oq p.427»97 [Περὶ δὲ τοῦ νοεῖν, ἐπεὶ ἕτερον τοῦ αἰσϑάνεσϑαι. 

"Ex! αὐτῆς τῆς ψυχῆς χαὶ τὸ νοεῖν xoà τὸ αἰσϑάνεσϑαι ἀχουστέον. οὐ 16 
30 γὰρ τὸ χρεῖττον ἢ xaxà ψυχὴν νοεῖν φαντασία ἐσ 

ἀχοῦσαι τοῦ λεγομένου ὡς οὕτως εἰρημένου περὶ ὃ 
y ἢ ὑπόληψις, ἀλλὰ δεῖ 
τοῦ νοεῖν τῆς Ψυχῆς. 

1 μὲν om. A δοξάζωμεν ἃ 6 εἰ] οἱ ἃ 6 ἢ] καὶ ἃ 18 xai (ante δόξα) om. A 

25 ἔσται a 26 ἐν τοῖς Ἠϑικοῖς] Eth. Nicom. Z 3 Magna mor. A 35 20 ἢ (ante ὑπό- 

ληψις) seripsi: ἡ Aa 



208 SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 2 [Arist. p. 4282 1. 8. 5] 

p.42811 Ei δή ἐστιν ἣ φαντασία, xal ἣν λέγομεν φάντασμα ὅ8: 
ἡμῖν γενέσϑαι. 

i Ὡς τῇ αἰσϑήσει τὸ αἰσϑητὸν xai τῇ ἐπιστήμῃ τὸ ἐπιστητόν, οὕτω χαὶ 91 
τῇ φαντασίᾳ τὸ φάντασμα σύστοιχόν ἔστι γνωστόν" xal ὡς τῶν αἰσϑήσεων 

5 ξχάστην ἀπὸ τῶν οἰχείων διωρίζετο αἰσϑητῶν, οὕτω xal νῦν ὑπογράφει τὴν 
φαντασίαν, χαϑ' “ἣν τὰ φαντάσματα ἡμῖν γίνεται, διαχρίνων αὐτὴν ἀπὸ τῆς 

χατὰ μεταφορὰν ἐχ ταύτης λεγομένης, ὅτε ἐπὶ τοῦ φαινομένου τῇ φαντασία 
, 

χρώμεϑα xat ἐπὶ atc [e 
IS 
a Q e 4 N 8 (oo a e2 e. KY» -—5 

f t2 E 

p.49833 Μία τίς ἐστι τούτων δύναμις ἣ ἕξις, xa. ἣν χρίνομεν 

10 xai ἀληϑεύομεν ἣ ψευδόμεϑα. 

Διαφόρων οὐσῶν τῆς ψυχῆς δυνάμεων, οἷον ὕρεπτικῆς, χινητιχῆς χατὰ 98 

τόπον, γνωστιχῇς, ὀρεχτιχῆς, ἢ φαντασία γνωστιχή τίς ἐστι δύναμις, χριτιχὴ 
οὖσα, τουτέστιν ἀντιληπτιχὴ x«l γνωστιχὴ τοῦ φαντάσματος. ἀληϑεύει γὰρ 30 

ἢ ψεύδεται, ὅμοιον μὲν τὸ φάντασμα ἀναζωγραφοῦσα τῷ πράγματι. οὗπερ 

15 τὸ φάντασμα, ἀληϑεύουσα, ἀνόμοιον δὲ ψευδομένη, εἴτε ἀχουσίως τοῦτο 
πάσχουσα διὰ λήϑην φέρε, εἴτε χαὶ xax ἰδίαν δρμὴν προστιϑεῖσά τι 7| 

ἀφαιροῦσα ἢ ὁπωσοῦν ποιχίλλουσα. OU ὧν πιστοῦται τὸ χριτικὴν εἶναι 

δύναμιν τὴν φαντασίαν: τῆς γὰρ γνωστιχῆς τὸ ἀληϑεύειν ἴδιον πάσης. ἐπί 
τινος δὲ χαὶ τὸ ψεύδεσϑαι. δύναμιν δὲ T, ἕξιν, δύναμιν μὲν τὸν οὐσιώδη 

90 προσαγορεύων χαραχτῆρα, xoa. ὃν πάντα ἀνϑρωπον λογικόν φαμεν, ἕξιν δὲ 9; 
a , , M e , QN 5 T , , , 

τὴν προβεβλημένην διάϑεσιν. xal ἢ φαντασία ὃὲ οὐσιώδης τέ ἐστι δύναμις 

χαὶ προβαλλομένη διάϑεσις, xal ἣν ὡρισμένως T, ἀορίστως τὰ φαντάσματα 
e N ^ 2 Ὁ ^ Ὁ ὦ N 2 F0 - 3 ΄ 2  * τυποῦμεν. xai T, ἀληϑῶς ἢ ψευδῶς, xal ἐμμεϑόδως 7, ἀτάχτως. ἐφ᾽ οἷς 

χαταριϑμεῖται τὰς γνωστιχὰς δυνάμεις, αἴσϑησιν δόξαν, ἐπιστήμην νοῦν, 40 
25 ὧν διαφέρουσαν δεῖξαι τὴν φαντασίαν προτίϑεται᾿ αἴσϑησιν μὲν τὴν δι᾿ 

ὀργάνου δεχομένου πρότερον τὴν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἐνέργειαν ἐγειρομένην 
γνῶσιν, αὐτῶν μὲν τῶν αἰσϑητῶν ὑπάρχουσαν, συναρμοζομένην δὲ προσεχῶς 

- , - , ΄ , , - 329 - y A, x M 
τοῖς ἐν τοῖς αἰσϑητηρίοις ἐγγινομένοις τῶν αἰσϑητῶν εἴδεσιν, δόξαν δὲ τὴν 
περὶ τὰ ἐνδεχόμενα xal ἄλλως ἔχειν ὑπόληψιν χαὶ περὶ τὰ ἀναγχαῖα ἄνευ 

30 τῆς αἰτίας πίστιν, ἐπιστήμην δὲ τὴν μετ᾽ αἰτίας καὶ τῶν ἀεὶ ὡσαύτως ἐχόντων 45 

λογικὴν ἀνέλιξιν, νοῦν δὲ τὴν ἀϑρόαν xol ἀμέριστον τῶν ὅρων ϑεωρίαν. 

p. 42825 Ὅτι μὲν οὖν οὐχ ἔστιν αἴσϑησις fj φαντασία. δῆλον &x τῶνδε. 

- Ὁ ΄ ^ , m 5 ΄ c ἘΞ SS e y Πρῶτον διορίζει λόγῳ τὴν φαντασίαν τῆς αἰσϑήσεως τοιῷδε" ἣ αἴ 49 

σϑησις ἥ τε ἐνέργεια λέγεται ἣ αἰσϑητική,. ὥς. ἣ ὅρασις, xal T, δύναμις, ὅτε 50 

35 μὴ ἐνεργεῖ, ὡς ἢ ὄψις. 

1 φάντασμά τι ἃ et Aristotelis libri 9 ἐστι om. A 10 ἢ] xc A 14 οὗπερ] 
ὑπὲρ οὗ à 19 δύναμιν --- ἕξιν] δύναμις — ἕξις additis superioris lemmatis verbis xo9' 
ἣν xz. a 20 φασι à 92 πρώτω à 
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p.498a7 Φαίνεται δέ τι xal μηδετέρου ὑπάρχοντος τούτων. 58r 

Οὐ τῷ ζῴῳ μήτε τῆς ἐνεργείας μήτε τῆς δυνάμει ὑπαρχούσης αἰσϑή- 
τ δύνατον᾽" ἀλλὰ ταῖς φαντασίαις μιηδετέρας ἐνυπαρχούσης. 

φαίνεται γάρ τι, τουτέστι φάντασμα γίνεται, ὡς τὰ ἐν ὕπνοις ὀνειρατιχὰ 

5 φαντάσματα. οὔτε τῆς ὡς ἐνεργείας αἰσϑήσεως | τῆς αὐτῆς τούτοις οὔσης ὅ8ν 
(οὐ ἴω ἐνεργεῖ i ἐν τοῖς ὕπνοις T, αἴσϑησις) οὔτε τῆς δυνάμεως μέν, ui 
ἐνεργούσης δέ. S xav ἐνέργειαν πάρεστι xà φαντάσματα" ὡς 5» uy 

5 φαντασίαν ἐνεργεῖν, οὐχὶ δὲ τὴν αἴσϑησιν, διὸ οὐχ αἱ αὐταί. 

5 M p.49838 Εἶτα αἴσϑησις μὲν ἀεὶ πάρεστι, φαντασία δ᾽ οὔ. 

- 

10 Εὐϑὺς γὰρ τιχτομένοις τοῖς ζῴοις $ αἰσϑητιχὴ 
49x, οὐ μὴν ἣ φανταστική᾽ προσγεγενῆσϑαι γὰρ 
πλεονάκις ἴσως. ὑστέρα οὖν xal οὐχ a διὰ τοῦτο, 

ἘΞ 
, - ποι ύναται παρεῖναι ἐνέρ- 5 

δεῖ τὴν αἴσϑησιν, χαὶ 
εἴ γε μετὰ τὴν Ἐπ 

N € M m» 5 ΄ - NEST 4 -T qeu 2 xdi ὑπὸ τῆς αἰσϑήσεως χινεῖται. δεύτερος οὖν οὗτός ἐστι χωρίζων αὐτὰς 
S L4 λόγος. xal τρίτος ὅδε" 

a 2 
15 p. 42849 Et δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τὸ αὐτό, πᾶσιν dv ἐνδέχοιτο τοῖς 

, 

θηρίοις φαντασίαν ὑπάρχειν. 

Ὁ τ € οὗτος λόγος ἀπὸ τῶν xav! ἐνέργειαν αἰσϑήσεών τε xol ὍΝ u 
τασιῶν, χαὶ τὰς δυνάμεις τε xal οὐσίας αὐτῶν διορίζεται, τρισὶν ἐφεξῆς ἀπὸ 15 

2 

τῶν ἐνεργειῶν χρώμενος ἐπιχειρήμασιν. ἑνὶ μὲν τῷ μὴ ἐπὶ πάντων τῶν ζῴων 

30 χαὶ τύπον ἑχάστου αἰσϑητοῦ en ἵνεσϑαι, ὥσπερ xovi ὁμολογουμένως, xoi 
c ^N d us ον [- ' - ^ M » ἘΞ , ^N A: ἵππῳ δὲ Cue us ἱπποχόμον xol πολλοῖς xol ἄλλοις, μύρμηχκι δὲ xot 
μελίσσῃ χαὶ τοῖς ire ee οὐχὶ ἑχάστου dm ἔνους, ἀλλὰ xotvó- 
τερον τροφῆς; T, εἰ xal τῆς ἐν τῷδε τῷ ἄλσει, ὡς ἐπὶ μελισσῶν, ἀλλ᾽ οὐχὶ 

Ὁ mM ^ m » 

xul τῆς ἀπὸ τοῦ ἀτόμου τουδὲ τοῦ ἄνθους. οὕτω γὰρ ἀχουστέον μὴ ἐν 30 

(p C 

e cM € , MJ , 5 J », € ^2 [rd [4 , 

35 πᾶσιν ὑπάρχειν τὴν φαντασίαν. ἀλλ᾽ οὐχ ὡς μηδ ὅλως ὑπάρχουσαν. ἐν 

πᾶσι γάρ, xüy μὴ ὡρισμένη" ἧ δὲ τος τοῦ. ἀτόμου del χατ᾽ ἐνέργειαν. 
A GTE D cT ΥΕ "I 4 ὥστε οὐχ dy ἢ φανταστιχὴ ἐνέργεια ἣ δον, εἴη τῇ αἰσϑητικῇ. δευτέρῳ 

δὲ ἀπὸ τῆς ἀληϑείας xai τοῦ ψεύδους, εἴ γε at μὲν αἰσϑητιχαὶ ἐνέργειαι ὡς 
ἐπὶ πλεῖστον ἀληϑεῖς, ἐὰν μὴ τὸ διάστημα Tj τι ἔξωϑεν παρεμποδίζῃ, αἱ δὲ 

30 φανταστιχαὶ αἱ πλεῖσται ψευδεῖς. συμβαίνει δὲ ταῖς μὲν τὸ ἀληϑεύειν διὰ 

τὸ ἀπεστενωμένον, ταῖς 
ee τρίτῳ δὲ τ 

Σ τὸ ψεῦδος διὸ ὃ χαὶ χαϑ ὃ M 2 e d on & τὸ ψεῦδος διὰ τὸ xai xaU' ὁρμὴν ἀορισταίνουσαν 25 

ἀπὸ τοῦ ἐναργοῦς χαὶ ἀμυδροῦ τῆς τῶν αἰσϑητῶν 
ώσεως τρόπου. ἀχριβέστερα μὲν γὰρ τὰ φανταστὰ τῶν αἰσϑητῶν., οἷον i i f , 

, - , , ^ 2) 3 4e ΡΣ , "Ὁ M 

εὐϑεῖα, ἐπίπεδον, σχήματα, ἀλλ᾽ T, περὶ αὐτὰ τὰ αἰσϑητὰ ἐνέργεια τῆς μὲν 

35 αἰσϑήσεως ἐναργής, τῆς δὲ Bras: πόρρωϑεν xoi ἀμυδρά. διὸ xai τοῦ 

1 τούτων ὑπάρχοντος ἃ 2 μήτε --- μήτε correxi: μηδὲ — μηδὲ Aa 4 γὰρ om. ἃ 

21 χαὶ (ante ἄλλοις) om. a 22 μελίσσαις a χαὶ om. A ἐναργέστερον à 

94 σχῆμα ἃ 

Comment. Aristot. XT. Simpl. de Anima. 14 
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αἰσϑάνεσϑαι κατὰ μεταφορὰν χατηγοροῦμεν τὸ φαίνεσϑαι xoi τὸ φαντάζεσϑαι 98v 
τοῦ μὴ ἐναργοῦς, ὅτε συμβαίνει μὴ πάντως ἀληϑεύειν, ἐνίοτε δὲ xol ψεύ- 80 

ὄεσϑαι τὴν αἴσϑησιν. τὰ δὲ δράματα xol μύουσι φαίνεσϑαι εἶπεν ὡς ἐν 
τοῖς ὕπνοις: δράματα γὰρ τὰ φαντάσματα ἔφη τῶν ὁρατῶν. 

SIN 

p. 428316 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν ἀεὶ ἀληϑευόντων οὐδεμία ἔσται. 
[A1] 

Οὔτε γὰρ ἐπιστήμη οὔτε φρόνησις οὔτε ἔτι μᾶλλον νοῦς ἐστιν ἢ quy- 35 

τασία. τὸ γὰρ ἀεὶ ἀληϑεύειν νῷ τε xol ταῖς χατὰ λόγον πάρεστιν γνώσεσιν, 

ὅσαι τῶν. αἰτίων ἔχονται: πᾶσα δὲ αἰτία οὐσία, καὶ T, γε χυρίως αἰτία xoi 
, , , [/ o 4e M , , , c , 

πρώτη οὐσία TODO δὲ αἰτιας χαὶ πασης οὐσιοις Ἢ φαντασία. 

10 Ρ. 428118 Λείπεται ἄρα ἰδεῖν εἰ δόξα. 

Ἡ πρὸς τὴν δύξαν τῆς φαντασίας διαφορὰ ἢ αὐτή μοι δοχεῖ τῇ προ- 45 
΄ e - ΄ ἈΝ τὺ 1 NEN " , 3. 9006 Mr UNSERE 

εἰρημένῃ ἣ νῦν λεγομένη. ἐχεῖ τε γὰρ τὸ δοξάζειν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐλέγετο 

εἶναι, διὰ τὸ ἐξ ἀνάγχης ψεύδεσϑαι T, ἀληϑεύειν, χαὶ ἐν τούτοις δόξῃ πίστιν 

ἕπεσϑαι πάντως. πίστις δέ ἐστιν ἣ ὡς ἀληϑεῖ τῷ γνωσϑέντι συγχατάϑεσις, 45 

διὸ xol ἀλόγοις οὐχ ὑπάρχει" ἣ Ἰὰρ ὡς ἀληϑοῦς τοῦ πράγματος χρίσις 
AUN v , λ “γα Ζ οἷὸ X iJ e m ü iL 9£ ἡλλὰ b] 

uec 2 σύνεσιν λογική. οἷδε μὲν γὰρ xol ὃ νοῦς ὅτι ἀληῦϑές, ἀλλὰ ἀμε- 
, M € ^A » ^ € v ^ A Ὁ M 5 5 Ἁ e ; A 

ρίστως xal ἑνοειδῶς ἄμφω ἣ δὲ λογικὴ γνῶσις xol εἰ ἀληϑὴς T σύνεσις 

ἬΝ οὕτω συγχατατίϑεται, λόγῳ πάντως ἐπε ie ἢ ἀναγχαίῳ T, πι- 

ϑανῷ, ἢ τῷ λέγοντι ὡς ἀξιοπίστῳ προσώπῳ, xai τοῦτο χατά τινα χρίνουσα 

90 λόγον. οἷον χαὶ ἐπὶ τῶν αἰσϑητῶν διττὴ ἐγγίνεται γνῶσις, ἢ μὲν ὅτι dy- 

ϑρωπος τὸ ὁρώμενον, ἣ δὲ ὅτι ἀληϑὴς ἢ γνῶσις, ἐκείνη μὲν αἰσϑητιχή, 50 
eo ^N ΄ ^ H Y X δὰ 2 - , e » 5 

αὕτη δὲ λογική. διαφαίνεται δὲ τὸ διττὸν ἐν τοῖς πόρρωϑεν ὁρωμένοις " οὐ 
iJ / eo » 5 M c , LUNA M » 

γὰρ συντίϑεμαι ὅτι ἄνϑρωπος, εἰ μὴ ὅτι χινούμενον καὶ δίπουν καὶ ὄρϑιον 

λογίσομαι- ἐπὶ δὲ τῶν ἐγγὺς λανϑάνει, διὰ τὸ εὐθὺς ἐπαχολουϑεῖν τῇ τοῦ 

ὁρωμένου γνώσει τὴν τοῦ ὅτι xoà ἀληϑῶς γινώσχομεν. οὐ γὰρ ταὐτὸν 1, 

περὶ ὁτουοῦν σύνεσις xai ἢ περὶ τοῦ ὅτι xai ἀληϑὴς ἢ σύνεσις, ἧ ἕπεται 

ἢ συγχατάϑεσις, παραδοχὴ οὖσα τοῦ ἀληϑοῦς. φιλαλήϑης γὰρ T, ψυχή. 

οὐδέποτε κατὰ τὸ ψεῦδος ἀνεχομένη διατίϑεσϑαι, ἀλλὰ χατὰ τὸ φανὲν 9r 

ἀλχηϑὲς πάντως χαὶ εὐϑύς. διαχέχριται μὲν οὖν ἐπὶ πάσης ὑπολήψεως τὸ 

80 διττὸν τῆς γνώσεως, ἀλλὰ τῇ μὲν ἐπιστημονικῇ τῶν ὄντων γνώσει ἀχριβεῖ 
Y 50V M c eo 2 M [d - P € M I M 

οὔσῃ εὐθὺς xol $ ὅτι ἀληϑὴς f| γνῶσις συναχολουϑεῖ, ὡς xol τῇ ἐγγὺς 

γινομένῃ ὁράσει, ἐπὶ τῆς δοξαστιχῆς δὲ γνώσεως χατὰ τὸ δοχοῦν xol ἐπι- 
, M - , ^ Ὰ ^ 2 ΄ - ^N - , 

πόλαιον χαὶ οἷον πόρρωϑεν, διὰ τὸ μὴ εἰς βάϑος χωρεῖν μηδξ τῶν πρώτων 5 

ἔχεσϑαι αἰτιῶν. διαρπίνεται τὸ διάφορον. χαὶ inne δὲ sen ἕπεσϑαι τῇ 

35 δόξῃ τὴν πίστιν, ἐπειδὴ συστατιχὸν τῆς δόξης ὃν ἐπὶ πλέον αὐτῆς ἐστιν, ὡς 

τὸ ζῷον τοῦ ἀνθρώπου: xal γὰρ ἐπιστήμῃ τε καὶ νῷ ὑπάρχει xal φρονήσει 

χαὶ αὐτῇ τῇ δόξῃ. ἐν ἀμφοῖν γὰρ τὸ εἶναι τῇ δόξῃ, ἔν τε τῇ ἐπιπολαιο- 

τῷ [51] 

5 ἐστὶν A . 9. εὖ γε ἃ 20 ἡ μὲν — 21 γνῶσις om. ἃ 24 λογίσομαι)] immo λογί- 

σωμαι 
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cl Q 
L7) -R c1 Ir Ls πὶ 

TO 
ES] γμάτων συνέσει xoi ἐν τῇ ὡς cues συγχαταϑέσει.  *| 0259r 

Tj πίστις πάσῃ λογικῇ ve xal νοερᾷ ξπομένη γνώσει οὐδενὶ ὑπάρχει τῶν ϑηρίων. 10 
ἐπειδὴ οὐδὲ ὡς ἀληϑοῦς jum ἣ ἄλογος qvácts, ἀλλὰ s τοῦ. 

πράγματος, οὗπερ χαὶ ἔστι pacem dkrünc μὲν ὑπάρχουσα, οὐχ αὐτὸ δὲ 

5 τοῦτο χρίνουσα ὅτι ἀληϑής. ἐπ ΠΟ ΘΕ ΚΠ γὰρ εἰς ἑαυτὴν γνώσεως τῆς 

τοῦτο γινώσχει ὅλως ἢ ὅτι ἀληϑῶς 7, ψευδῶς ἀντιληψομένης: σ 5 ὅτι αὐτὸ 
- ALTA, ' € ^ , M ^ αὐτὴ γὰρ ξαυτὴν γνώσεται. πρὸς ὃ (η΄ uóyoy τὸ ἔξω πᾶσα ἣ ἄλογος τέταται 

ζωή, ἐπεὶ xal ὀρέγεται μόνων τῶν ἐχτὸς xai γινώσχει μόνα ταῦτα χαὶ ds 
» f£ » ,ὕ - E] , 5 "e eNE , 

οὔτε 1; ὄρεξις αὐτῶν ὡς ἀγαϑῶν γίνεται τῶν ἐχτός, ἀλλ᾽ ὡς ἡδέων μόνον, 

10 οὔτε ἣ γνῶσις ὡς ἀληϑῶν, ἀλλ᾽ ὡς αἰσϑητῶν μόνων. ἐν μὲν γὰρ τῇ ὡς 
ἀγαϑοῦ T, ὡς ἀληϑοῦς συναισθήσει συναναφέρειν ἀνάγχη χαὶ τὸ ὠφελού- 
usvyoy ἢ τὸ ἀληϑεῦον ἑαυτό: οὔτε δὲ ἐν τῇ τοῦ ἔξω γνωστοῦ χρίσει τὸ 
pismo πάντως, οὔτε ἐν τῇ τοῦ ἥστοῦ συναισϑή IE τὸν πλόβεγηνς τοὺ- 
γαντίον γὰρ χαὶ mn ἡμετέραν ψυχῖν 1 σφοδρὰ περὶ τὰ ἐχτὸς ἥδονὴ ὡς 20 

15 χαὶ ἣ σύντονος αὐτῶν αἴσϑησις ἐξίστησιν ἑαυτῇς. 

δόξῃ ἀχολουϑεῖ πίστις 

» 

ν δό , πίσ 

δὲ λόγος" τῶν δὲ ϑηρίων ἐνίοις φαντασία 
ρχει, λόγος δὲ οὔ. 

᾿Απὸ μὲν τῆς αὐτῆς ὥρμηται ἐννοίας xai τὸ νῦν ἐπιχείρημα" οὐ μὴν 
20 ἀπαραλλάχτως ἐστὶ ταὐτὸν τῷ προειρημένῳ. ἐχεῖνο μὲν γὰρ ἐχ τοῦ τέλους, 

τ ἵ τις, 25 

δδὸὸς δὲ ἐπὶ ταύτην τὸ πείϑεσϑαι. χαὶ ἣ y ! [ 
τῆς πίστεως, συγχαταϑέσεως οὔσης ὡς ἐπὶ ἀληϑεῖ, τούτῳ δὲ ix τῆς περὶ 

πειθοῦς ἐννοίας, ἣν προηγεῖσθαι δεῖ τῆς πίστεως ὡς τέλους FUR 

95 τῇ πειϑοῖ. ἔστι γὰρ T, πειϑὼ 7, διὰ λόγου ἐγγινομένη συγχατ 
ἢ πίστις ἣ ἤδη οὖσα συγχατάϑεσις. xol γὰρ ἐν τῇ πειϑοῖ iin ασίς τις 

Ὡς co [0] a ὁ 
MEC 

g^ Da 

ἐγγίνεται τῆς τῶν πραγμάτων συνέσεως xal ὡς ἀχηϑῶν pu 

ἐνίοις δὲ ϑηρίοις ὑπάρχειν λέγει φαντασίαν, τὴν ὡρισμένην xol vis τι 

χαλῶν φαντασίαν. 

m & A 
x CA 

$ 

) , 
30 p.498324 Φανερὸν τοίνυν, ὅτι οὔτε v αἰσϑήσεως, οὔτε 

TO 2 ΄ »y SR AN Y , ΄ QU αἰσϑήσεως οὔτε συμπλοχὴ δόξης xal αἰσϑήσεως 
φαντασία ἂν εἴη 

Τοῦ Πλάτωνος ἔν τε τῷ Σοφιστῇ χαὶ ἐν τῷ Φιλήβῳ τὴν φαντασίαν 
ἐν μίξει δόξης τε χαὶ αἰσϑήσεως τιϑεμένου, ἐν γίστασϑαι D πρὸς τὴν ϑέσιν $5 

(e χνυται 
διὰ τῆς τῶν παραχειμένων ὑπονοιῶν ἀναιρέσεως. οὔτε γὰρ οὕτως ὡς 

"n 
35 διὰ τούτων δοχεῖ. τὸ δὲ ἀληϑὲς ὅπως χρὴ τῆς μίξεως ἀχούειν, ἐνδεί 

ὃ 

8 οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 6 γινώσχει] γινώσχοι Aa 9 μόνων ἃ 19 γινῶσχον 
seripsi: γινώσχειν Aa 19 ὥρμηται correxi: ὥρμητο Aa 28 ἐνίαν ἃ 90. 31 οὐδὲ 

ex Arist. ἃ ἡ δόξα ἃ 33 ἔν τε τῷ Σοφιστῇ καὶ ἐν τῷ Φιλήβῳ] Plat. Soph. 47 

p. 2644, Phil. 29 p. 398 sq. 

14* 
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N 

EPOR ἧς μὲν τῆς αἰσϑήσεως. ἀντ ἢ: δὲ τῆς δόξης, xal ἐν τῇ τοι- ὅ9. 

αύτῃ ἀμφοῖν 2v E είἰᾳ τῆς φαντασίας τὸ εἶναι ἐχούσης CE ὑπόνοιαν 
ἐδήλωσε διὰ τοῦ οὔτε OU αἰσϑήσεως); οὔτε ὡς ἅμα ἀμφοτέρων γινο- 

ΠΝ οὔτε ὡς PUERO μέν, ἑχατέρας δὲ E τὴν ἴδιον ἀπο 
5 ἐνέρ TEES πρὸς τὴν λοιπὴν det (ὅπερ νοητέον λέγειν αὐτὸν οὔτε δόξα 40 

ev. wgudessc φάσκοντα), ἢ ὡς xol συντρεχουσῶν xoi cogi 

λλήλαις οὐ διαχεχρινομένως ἔτι, ἀλλὰ μιᾶς χοινῆς τῆς ἐξ ἀμφοῖν γινο- 

ένης ἐνεργείας οὐ χατὰ σύγχρισιν ἐν παραφϑορᾷ τινι ἑκατέρας, ὡς ἐπὶ τοῦ 

οἰνομέλιτος (οὐ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀσωμάτων τοῦτο οἷόν τε ὑποτίϑεσϑαι), ἀλλὰ 
10 σωζομένων μὲν εἰλιχρινῶν, ὅσον δὲ ὅλης ἑἕχατέρας OU ὅλης διαβαινούσης 

τῆς λοιπῆς. οὐ δὴ f, ὁπωσοῦν αἰσϑήσεως xol δόξης τοιάδε μῖξις φαντασία 45 

ἐστί. διά τε ταῦτα φ d τὰ εἰρημένα λέγων, ὅσα xal τῆς αἰσϑήσεως xod 

7C 87€ 

τῆς δόξης ἑχατέρας ἴδια διέχ ἘΞ τὴν φαντασίαν οἷον εἰ ἐν τοῖς φαντάσμασι 
τοῖς ὑπ ον: ἦτε ἢ χατὰ δύναμιν μήτε T; χατ᾽ ἐνέργειαν ὑπάρχει αἴ- 

15 σϑησις, xol εἰ παρόντων μὲν f| αἴσϑησις, T, δὲ φαντασία καὶ ἀπόντων γί- 
νεται τῶν αἰσϑητῶν, xoi εἰ ἣ μὲν δόξα οὐχ ἐφ᾽ ἡμῖν xol μετὰ τῆς ὡς 

πρὸς ἀληϑὲς συγχαταϑέσεως xol διὰ πειϑοῦς xoi λόγων ἐγγινομένη. ἣ δὲ 50 
φαντασία xol ἐφ᾽ Tiv xal ἄνευ πίστεως xal λόγου, οὐχ ἂν οὐδὲ ἐν τῇ 
ἀμφοῖν ἐχείνων ἐνεργείᾳ ἣ δυοῦ συνδραμουσῶν T, τῆς μὲν ἡγουμένης τῆς 

320 ὃὲ HUE $j φαντασία εἴη. διά τε ταῦτα καὶ δι᾿ ὃ νῦν ἐπιφέρει ἐπιχείρημα. 
τίνα οὖν αὐτῶν λέγει μῖξιν ὁ Πλάτων; τὴν ἐν τοῖς μέσοις, ἁπλοῖς xal αὐ- 

τοῖς οὖσι, διὰ τὴν πρὸς | ἄμφω τὰ ἄχρα χοινωνίαν λεγομένην ἐκ τῶν ἄχρων 59v 

σύνϑεσίν τε χαὶ μῖξιν. οὕτω γὰρ xol ᾿Αριστοτέλης £x λευχοῦ xol μέλανος 

τὰ μεταξὺ εἶναι λέγει χρώματα xoi ὃ Τίμαιος τὴν ψυχὴν Ex τῆς ἀμερίστου 
95 χαὶ τῆς περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας διὰ μόνην τὴν πρὸς τὰ ἄχρα 

τῶν μέσων χατὰ τὴν ἁπλότητα χοινωνίαν. μέση γὰρ καὶ ἣ φαντασία αἰ- 

σϑήσεώς τε xal δόξης. 6 

p. 49283297 Καὶ δῆλον ὅτι οὐχ ἄλλου τινός ἐστιν ἢ δόξα, ἀλλ᾽ ἐχείνου, 
οὗπερ ἐστίν, ὁμοῦ xal ἢ αἴσϑησις. 

80 Ἐναργὲς τὸ ἀξιούμενον μὴ ἐχ τῆς περὶ ἄλλου μὲν αἰσϑήσεως περὶ 10 

ἑτέρου δὲ δόξης τὴν ἐξ ἀμφοῖν συντίϑεσϑαι φαντασίαν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς περὶ 
τοῦ αὐτοῦ" χαὶ οὐ χατὰ συμβεβηχὸς ἐχ τῆς περὶ τοῦ αὐτοῦ. οἷον περὶ 
Σωχράτους οὐ τῆς μὲν ὅτι λευχός, τῆς δὲ ὅτι ἀγαϑός (χατὰ συμβεβηχὸς i ς μ ? i 

γὰρ οὕτω περὶ τοῦ αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἀμφοῖν xal τῷ λευχῷ xol τῷ ἀγαθῷ í ? Tj x D D E 

DEN E EC DAS «1229 5x Ur, 3.4 on 
35 Σωχράτης ὑπόχειται), ἀλλ᾽ ἵνα χαϑ'’ αὑτὸ περὶ τὸ αὐτὸ ὦσιν ἀμφότεραι, 

ὅτι χαὶ λευχὸς xol ἀγαϑὸς Σωχράτης, εἰ μέλλοι xol μία ἐξ ἀμφοῖν φαν- 15 

τασία γίνεσϑαι. 

8 παραφορᾷ Α 12 vc] «t ἃ 14 μήτε — μήτε scripsi: μηδὲ — μηδὲ Aa 11 ἐγγινο- 
μένη correxi: ἐγγινομένης Aa 18 λόγων ἃ οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 21 λέγοι Α 

24 λέγει εἶναι ἃ λέγοι A. 6 Τίμαιος] Plato "Tim. 8 p. 954 28 ἄλλου τινὸς ex 

Arist. scripsi: ἄλλη τινὸς A: ἄλλη τις ἃ 29 οὗπερ — ἡ] ἐστὶν οὗ καὶ ex Arist. a 

31 ἑτέρου] ἄλλου a 96 x«i ἀγαϑὸς om. pr. A 
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, 

p.498»2 Φαίνεται δὲ xal ψευδῆ. περὶ ὧν ἅμα ὑπόληψιν dA197, 59v 

Lum οἶμαι xat τοῦτο ὡς οὐ μόνον δεῖ ἀμφοτέρας xa aoro περὶ 35 
- - ;? ' Ml NJ ^ "ww M 

τοῦ αὐτοῦ εἶναι, ἀλλὰ xoi μὴ διαστασιάζειν πρὸς ἀλλήλας. στάσι 

5 ταῖς Ἰνώσεσιν ἢ κατὰ τὸ ἀληϑὲς xoi ψεῦδος. ὅταν οὖν ὡς ἐπὶ coi τὸ 

ἡλίου T, ps αἴσϑησις ἡ ψευδής, T, δὲ δόξα opus συμβήσεται τὴν ἐξ 
σίαν τὴν αὐτὴν ἅμα τε ἀληϑῆ χαὶ τῷ [Ὁ] ἀμφοῖν χατὰ συμπλοχὴν συστᾶσαν φαντασ 

νευδῇ γίνεσϑαι. εἰ μὴ ἄρα μεταπίπτειν τις xal γίνεσϑαι ψευδῆ ϑεῖτο xoi “-- 
SN IR ἃ S LAN L4 v 9 μ᾿ 5 m τίϑετ ' d an EN 1) zc ΄ αν εν A 

τὴν δόξαν" ὅτι γὰρ T, αἴσϑησις οὐ uexax(üstat εἰς τὸ ἀληϑὲς T, περὶ τοῦ 
eS , . , ec NIF SES LAN, fie cie A E - » 

10 ἡλίου, φανερόν. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἣ δόξα ἐπὶ τὸ ψεῦδος, μήτε ἡμῶν μεταδοξα- 
, ΄ -. ets , Ld - eo 

σάντων μήτε τοῦ ἡλίου ἄλλως νῦν T, E pov ἔχοντος. διχῶς γὰρ οὕτως, 

ὡς xoi ἐν Κατηγορίαις λέγεται. συμβαίνει τὸν πρότερον. ἀληϑῶς ὑπολαμβάνοντα 
5 

περί τινος ψευδῶς ὕστερον δοξάσαι. ἢ αὐδὴν ERU ἢ ἐπιλανϑανό- 30 
΄ wr 9 € - - ΄ 

μενον, ἢ τοῦ πράγματος ἀδήλως αὐτῷ μεταπεσόντος. οὐχοῦν μία οὖσα ἣ 

15 φαντασία χαὶ περὶ πράγματος ἑνὸς ἔσται χαὶ ψευδὴς διὰ τὴν αἴσϑησιν 
! ^ — m ^ ' ^ * Ἁ p ἊΞ ^ cw ^ A AJ ' e χα ' 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ φαίνεται x c007) χαὶ ἀληϑὴς διὰ τὴν ὑπόληψιν. 
Ld ' 

αἱ 

οὐχοῦν χαὶ ἐπὶ τοῦ φαίνεται μὲν ὃ ἥλίος ποδιαῖος ἐπὶ τοῦ φαντά- 
P] ζεσϑαι τοῦ, φαίνεσϑαι ἀχουσόμεϑα διὰ τὴν αἴσϑησιν, τοῦ αὐτοῦ φαντάσματος 

χαὶ ἀληϑοῦς γινομένου διὰ τὴν περὶ τοῦ ἡλίου ὡς μείζονος ὄντος τῆς 35 

90 γῆς πίστιν. 

Ρ. 428010 ᾿Αλλ’ ἐπειδή ἐστι χινηϑέντος τουδὶ χινεῖσϑαι ἕτερον 
ὑπὸ τούτου. 

νων ὅτι διώρισται τῶν ἄλλων γνωστιχῶν δυνάμεων 40 "E (Q Διὰ τῶν προξ!ρη 
PL , A 5 e ^ Ix 5 A] -Ὁ- 

ens τις ποτε &OXlV αὐτῇ παραοριοώσιν. απὸ τῶν ΟΝ 

Lum 

[0] 1 φαντασία ἐπιδείξας. 
- x T ^ e 

25 ἐνεργειῶν αὐτῆς τὴν οὐσίαν τεχμαιρομξνης. χίνειται μὲν οὖν 1 πρηοσξέχώςφυ ὑπὸ 

x τῶν πο τῶν τὸ αἰσϑητήριον, οὐ πάσχον μόνον ἀλλὰ χαὶ ἐνεργοῦν διὰ τὸ 
, , ^Y QUEEN — 2 

ζωτιχόν, ἐγειρομένης δὲ ἐπὶ τῷ ἐνεργητιχῷ τούτῳ πάϑει τῆς αἰσϑητιχῆς 

χαϑαρᾶς BERT xal χρίσεως, χατὰ τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ἑστώσης εἶδος. οὐχ 
ἔξωϑεν οὐδὲ χατὰ πάϑος, ἀλλ᾽ ἔνδοϑεν τῆς αἰσϑητιχῆς οὐσίας χατὰ τοὺς 45 

80 οἰχείους λόγους αὐτὸ cdrcgenc συμφώνως "i iy τῷ αἰσϑητηρίῳ me 

μένῃ παϑητιχῇ ἐνεργείᾳ " ὡς uo υὲν εἶναι τὴν ἐν τῷ αἰσϑητηρίῳ ὑπ 

τοῦ αἰσϑητοῦ γεγονυῖαν πάϑην, τὴν δὲ τοῦ λόγου προ ἡβόλὴν χαὶ τὴν ANS 
τῆς αἰσϑητιχῇῆς ζωῆς αἱ χαὶ τὸν χατὰ Ἦν εἴδθς τοῦ αἰσϑητοῦ ὅρον οὐ 
χίνησιν, ἀλλ᾽ ἀμέριστον ἐνέ 1 προσεχῶς αὐτῇ συνημμένη ἣ 
io στ ^ ἐν εί ΩΞ ΄ X reu , » Y, AA nha ὡς 50 

35 φανταστιχὴ ἐγείρεται ζωή. T ἄνῳ μὲν τῷ iu χρωμένη. ἃ joy ( 
2 - M Y , e - αἰσϑητιχῷ χαὶ ἔξωϑέν τι παϑαινομένῳ. ὡς δὲ ees στιχῷ xol ὑπὸ τῆς 

φανταστιχῆς ζωῆς τυπουμένῳ χαὶ μορφουμένῳ. χαὶ οὐ ϑαυμαστὸν εἰ τὸ αὐτὸ 
ὄχημα ταῖς διαφόροις ἡμῶν ὑπέστρωται ζωαῖς, ὅπου γε xal τῇ λογιχῇ ἡμῶν 

10 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 12 ἐν Κατηγορίαις] e. ὅ p. 4426θ56. 16 ψευδῆ ex Arist. 

correxi: Ψευδὴς Aa 28 τοῦ om. a 
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cm ^ F - M M € “Ὁ 9 , », N Ὁ ,F 

ζωῇ " συνδιατίϑεται γοῦν ταῖς λογικαῖς ἡμῶν ἐνεργείαις οὐ τὸ πνεῦμα μόνον, Dv 

ἀλλὰ χαὶ τὸ στερεὸν τοῦτο ὄρ , Ὁ) m c 

(aov. προηγουμένως δ᾽ οὖν ὡς αἰσϑητιχὸν 6r 
παϑὸν τὸ πνεῦμα, χαὶ τῆς αἰσϑήσεως εἰς τὴν κατὰ τὸ εἶδος στάσης ἐνέργειαν, 

χαὶ τὸ πνεῦμα ἐπιτήδειον γίνεται πρὸς τὴν τῶν φανταστῶν τύπων ὑποδοχήν, 

xoi αὐτὴ 1, φαντασία ἐγείρεται πρὸς τὴν χατ᾽ οἰχείους λόγους τῶν φαν- 
ταστικῶν τύπων προβολὴν οἰχείως τοῖς αἰσϑητιχκοῖς εἴδεσιν, οὐχ ἅπαξ ἢ 
^Y 3- 7 , ^ ΟῚ -Ὁ ἣΝ - Ur , iJ M , Ὰ δὶς ἐνίοτε μόνον τῶν αἰσϑητικῶν δεηϑεῖσα τύπων ἀλλὰ χαὶ πλεονάχις πρὸς 5 

τὴν τῶν ὁμοίων προβολήν. ἐγερϑεῖσα δ᾽ οὖν χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς προβάλλει 
τὰ φαντάσματα χαὶ τυποῖ χαὶ διαμορφοῖ τὸ σχῆμα ἀφ᾽ ἑαυτῆς T| ὁμοίως 

10 τοῖς εἴδεσι τῶν αἰσϑητῶν T καὶ τὸ ἀχριβὲς προστιϑεῖσα, ὡς xol τὴν ἀπλατῇ 
προτείνουσα εὐϑεῖαν x«i σχήματα τὰ ἀχριβέστατα, xoi ἀορισταίνουσα δὲ 

en 

2-9 M l4 , V , εἶ b x ΄ 9 

ἐνίοτε xat ποιχίλλουσα πολυτρόπως τοὺς τύπους. χαὶ τὸ μὲν τῆς αἰσϑήσεως 

δεῖσθαι πρὸς. τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔγερσιν χοινὸν ἔχουσα χαὶ ταῖς λογιχαῖς ἡμῶν 10 

ζωαῖς (xai γὰρ αὗται διὰ τὴν ὅλην ἔξω τῆς ψυχῆς στροφὴν τῆς ὑπὸ τῶν 
18 ἔξωϑεν οἷον πληγῆς τοῦ αἰσϑητηρίου τὴν ἀρχὴν ἐδεήϑησαν πρὸς τὴν τῶν 

οἰχείων γνωστῶν ἀντίληψιν), ἀλλὰ τούτων μεταβαινουσῶν ἐπὶ τὸ ἀσώματων 

χαὶ ἀτύπωτον xai ἀμέριστον γνωστὸν T, φαντασία ἐν τῷ σωματοειδεῖ xal 
τυπωτιχῷ xal μεριστῷ χατέχεται. χαὶ γὰρ εἰ xal τὰς λογιχὰς ἡμῶν, ὡς 
e op] , 3) d P] ΄ , σ ^ ij 5 iJ ὃ Ἰάμβλιχος βούλεται, ἀποτυποῦται ἐνεργείας πάσας, ὅμως κατὰ τὰ αἰσϑητὰ 

20 ἀπειχονίζεται εἴδη μορφωτιχῶς χαὶ μεριστῶς. διὸ xat προσεχής ἐστι τῇ 1 
5 ΄ - [4 - Ur. [r4 7 L2 E Y N ^c - - - Ln M 4 9; ἈΦ. a2 

αἰσϑήσει, ὑπερέχουσα ὅμως τῷ μετὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔγερσιν xal ἀφ᾽ ἑαυτῆς 
ἐνεργεῖν χαὶ οὐχ ἀεὶ παρόντων δεῖσϑαι τῶν αἰσϑητῶν, xal τῷ τὴν ἀχρίβειαν 

, e »y 5 - 5) Jac hs - σ / σ προστιϑέναι, ὅπερ ἴσως οὐ πᾶσα ἀλλ᾽ ἣ τῶν λογικῶν ἕξει φαντασία. ἅπασα 
δὲ τὸ ἡγεμονιχὸν χαὶ χινητικὸν τῶν ζῴων, τῶν μὲν ἄλλων ὡς πρώτη ἐν 

25 αὐτοῖς οὖσα γνωστιχὴ ζωή. ἐν Oi τοῖς ἀνθρώποις, ὅταν OU ἥντινά ποτε 

αἰτίαν ἐπιχαλύπτηται ὃ λόγος. νῦν δὴ οὖν xol τοῖς τοῦ ᾿Αριστοτέλους 20 
συναχολουϑῶμεν ῥήμασιν. 

p.498»10 "AAA' ἐπειδή ἐστι χκινηϑέντος τουδὲ χινεῖσϑαι ἕτερον 
ὑπὸ τούτου" 

80 Ὡς ὑπὸ τοῦ μοχλοῦ ὃ λίϑος χινηϑέντος ὑπὸ τῆς χειρός. δεῖ δὴ χατὰ 95 

χοινοῦ τὸν ἐπειδὴ παρασυναπτιχὸν σύνδεσμον τοῖς ἐφεξῆς προστιϑέναι, ἕως 

οὗ τὴν ἀπόδοσιν ποιήσηται" οἷον χαὶ ἐπειδὴ ἢ φαντασία χίνησίς τις 
δοχεῖ εἶναι χαὶ οὐχ ἄνευ αἰσϑήσεως γίνεσϑαι ἀλλ᾽ αἰσϑανομένοις 
χαὶ ὧν ἐστιν αἴσϑησις, xal ἐπειδή ἐστι γίνεσθαι χίνησιν ὑπὸ τῆς 

35 ἐνεργείας τῆς αἰσϑήσεως, χαὶ ἐπειδὴ ταύτην ἀνάγχη ὁμοίαν εἶναι 

τῇ αἰσϑήσει" χαὶ λοιπὸν ἀποδίδωσι διὰ τοῦ εἴη ἂν αὕτη ἣ χίνησις 
80 M , E , Mj ru S εκ EUN ^ QUE Da , [4 

χαὶ ἐφεξῆς. ἀλλὰ πῶς ἐνέργεια οὖσα γνωστιχὴ xal ἐνδοϑεν ἐγειρομένη d 
, B ^ T y ^ -— 8 ^ 

φαντασία. χίνησίς ἐστιν: T, δοχεῖ ἔφη. δοχεῖ OR ὅλως, ἐπειδὴ μετὰ σώματος 
τοῦτο ὃ πάσχει πως χαὶ χινεῖται, ὡς μὲν αἰσϑητιχὸν ἔξωϑεν, ὡς δὲ φαν- 

40 ταστιχὸν ὑπὸ τῆς φανταστιχῆς τυπούμενον (Tc. τὸ μὲν οὖν μὴ ἄνευ 

4 τῶν --- 5 τὴν om. A 10 x«i τὸ] κατὰ τὸ ἃ 
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αἰσϑήσεως γίνεσϑαι ἀλλ᾽ αἰσϑανομένοϊς, τὴν ἀρχὴν δηλαδή, χοινὸν 60: 
, - e v — , - ^N Y -Ὁ 

αὐτῇ, ὡς εἴρηται, καὶ πρὸς τὰς λογικὰς ἡμῶν ζωάς" ἐχεῖνο δὲ ἴδιον αὐτῆς 

τὸ xal ὧν f, αἴσϑησίς ἐστιν. οὐ γὰρ ἐπὶ τὸ ἀσώματον αὐτὴ μεταβαίνει, 
ἀλλ᾽ ἐμμένει τοῖς σωματοειδέσι τύποις χαὶ ταῖς διαστάσεσι χαὶ μορφαῖς. 35 

5 τὸ μὲν οὖν γίνεσϑαι ὑπὸ τῆς ἐνεργείας τῆς αἰσϑητιχῇς κίνησιν ἤτοι ἐνέργειαν 

ἄλλην οὐχ ἐπὶ τῆς φαντασίας μόνης, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν λογικῶν ἡμῶν 
γνώσεων ἀληϑές τε. xal ἐναργές, ἀλλὰ τῷ γε zones xai διὰ τὴν σωμα- 
τοξιδῆ. np ἐξ ἀνάγχης Oyoía γίνεται 1 gout τῇ αἰσϑήσει. συμ- 
περαίνεται οὖν εἰχότως, ὡς χίνησις οὖσα διὰ db ὡς εἴρηται Gmparziciiy δια- 

10 μόρφωσιν οὔτε ἄνευ αἰσϑή σεως ἐγγίνεται μεριχοὶ γὰρ πάντως χαὶ σωμα- 40 
τοειδεῖς οἵ τε τύποι xai ai μορφαί, τὰ ἃ μεριχὰ xal σωματοειδῆ OU 
αἰσϑήσεώς ἐστι πρώτως γνωστά, ὅτε οὐδὲ εἰς τὰ χαϑόλου ἡμῖν ἄνευ 
αἰσϑήσεως ἣ ἀναφορά. 

p.498»15 Οὔτε μὴ αἰσϑανομένοις ὑπάρχειν. 

15 Οὔτε γὰρ φυτοῖς ἢ τοῖς μηδ᾽ ὅλως ζῶσιν οὔτε τοῖς ὑπὲρ αἴσϑησιν, 

ὅσα χατὰ νοῦν j λόγον οὐσίωται νοερόν ἐπειδὴ μετὰ διαστάσεως xol μορφῆς 

ai φανταστιχαὶ ἐνέργειαι. at δὲ τοῦ χαϑαροῦ λόγου xol ἔτι μᾶλλον ai τοῦ 
^ cl 

eo c Ma. Qt 

γοῦ τοῦ διαστατιχοῦ χαὶ μορφωτιχοῦ Lee ϑερισμοῦ. ἄρα οὖν οὐχὶ 

χαὶ τοῖς οὐρανίοις δοτέον φαντασίαν; T, εἴπερ καὶ αἴσϑησιν, χαὶ οὕτως ὡς 
" v y Mx e 3 rr , M , e - ' [d ^ 

20 xal αἴσϑησιν, ἔνδοϑεν ὅλην ἐγειρομένην xol ἀφ’ ἑαυτῆς, xol ὑποστατιχὴν 

xol γνωστιχὴν τῶν τε αἰσϑητῶν πάντων xol πρό γε τῶν ἔξω τῆς ἐν αὐὖ- 
- - - ΄ : , - 

τοῖς τοῖς ϑείοις αὐτῶν ὀχήμασιν ὡρισμένης τῶν αἰσϑϑητῶν χατὰ λόγους 

D σ - 

À no ME mie 
σωματοειδεῖς προλήψεως. οὐ ΠΩΣ οὐδὲ ἄλλοτε ἄλλους, προ ς 

ὶ τῆς ἀπειρίας τῶν ἄλλοτε ἄλλων γινομένων ἐξῃρημένως 50 τῶν μορφωτιχῶν χα 
25 περιξχτιχούς. 

Υ͂ ? M , *N 

p.428»16 Καὶ πολλὰ κατ᾽ αὐτὴν ποιεῖν xal πάσχειν τὸ ἔχον. 

^ N € x — 5 ΄ -Ὁ ^ iJ M - 

Mosen e £y ὡς ὑπὸ τῶν αἰσϑήσεω): " πΠραμενην, ποιεῖν δὲ διὰ τὸ xtyr- 60» 

ϑεῖσαν ἤδη x«i ἀφ᾽ ἑαυτῆς m ρεσϑαι xoi τῇ μνήμῃ τὰ ζῷα χινεῖν. τὸ 6 

γὰρ χατ᾽᾿ αὐτὴν οὐχ ὡς ὁριστιχὴν μόνον, ἀλλὰ χαὶ ὡς χινητιχὴν ἀντὶ τοῦ 
80 ὕπ᾽ αὐτῆς ἀχουστέον, εἴ γε χαὶ ἢ φανταστιχὴ ψυχὴ χρῆται ὡς ὀργάνῳ 

τῷ ζῶντι σώματι. χαὶ εἶναι καὶ ἀληϑῇ xal ψευδῆ. χαὶ γὰρ f, φαντασία 

τῶν γνωστιχῶν ἐστιν ἐν ἡμῖν δυνάμεων: πάσῃ δὲ γνώσει τέλος τὸ ἀληϑές" 10 
» ) » M ἘΣ Y - 3 τ » € -M e - " » ΄ e Υ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐχ ἔστι τῶν ἀεὶ ἀληϑευουσῶν ὡς νοῦς xai ἐπιστήωυη. εἰχότως 
i Ded p 

3. ἢ ἀληθής ἐστιν T, ψευδής. ἐνίοτε μὲν οὖν xal otov ἑχοῦσα ψεύδεται" ἐφ D 

35 ἡμῖν γὰρ xoi τὰ μὴ ὄντα, ὡς εἴρηται, ἀναπλάττειν φαντάσματα ἀλλὰ τοῦτο 
7 λογικὴ πάσχοι ἂν ἴσως φαντασία ποιχίλλουσα διὰ τὴν ἐπὶ πολλὰ χαὶ 
ἐπὶ τὰ ἀντικείμενα τοῦ λόγου μετάστασιν, f; δέ γε τῶν ἀλόγων οὐχέτι διὰ 

T τῷ scripsi: τὴν Aa 10 μερικοὶ scripsi: μεριχὸν Aa 12 ὅτι ἃ 16 ὅσα scripsi: 

ὅση Aa 26 ante ποιεῖν add. καὶ ἃ 96 πάσχει ἃ 
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τὸ ἀπεστενωμένον. ἀλλὰ τὸ πάσῃ φαντασίᾳ ἑπόμενον ἀληϑὲς xol ψεῦδος 60v 
- ΝΖ 

χατὰ τὴν πρὸς τὰς αἰσϑήσεις ἀχολουϑίαν ὑπογράφει, τὴν pa τοῖς ἰδίοις 
NA ἘῸΝ 5 - *, M , e , M x M 

χινοῦυςξ U cz ς τ ) Ot b συγχινουμένην αἰσϑητοῖς ἀληϑῇ λέγων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅταν μὴ διὰ τ 
N Ὁ» - y e z 

πόρρω ἣ ἄλλο τι παρεμπῖπτον xoi αὐτὴ f αἴσϑησις ἁμαρτάνῃ" ἐπεὶ dÀm- 
ϑευούσῃ τῇ αἰσϑήσει συναληϑεύε! xol T, ἄρτι χινουμένη φαντασία, ὡς T, γε 

μετὰ χρόνον ἐγειρομένη xal ἣ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν φαντασία ψεύδεται 

πολλάχις. διὸ xoi προείρηται ἀληϑεῖς μὲν εἶναι ἀεὶ τὰς τῶν ἰδίων αἱ- 
σϑήσεις, ψευδεῖς δὲ τὰς πολλὰς φαντασίας, οὐχ ὅταν ἔτι poo αἱ αἰσϑήσεις, 

ἀλλ᾽ ἤδη γεγονυιῶν χαὶ μετὰ χρόνον. περὶ μέντοι τὰ χατὰ συμβεβηχὸς 
i 7| 91 y [ ups f 

e 

αἰσθητὰ xoi megutu ίνονται τοῦτοι: ψευδεῖς, οἷον ὅτι Κλέωνος υἱὸς ὃ 
ε 

λευχός, c xui at αἰσϑήσεις αἱ περὶ ταῦτα. ὁμοίως δὲ ἔχουσι xal αἱ 

περὶ τὰ χοινὰ αἰσθητὰ des τε χαὶ φαντασίαι, xot περὶ παρόντά πος 

usyat ἐνίοτε διὰ τό, εἰ xal μὴ κατὰ συμβε τς τούτων vean στον αἱ 

αἰσϑήσεις, ἀλλ᾽ Fass οὐ πρώτως τῶν γὰρ ἰδίων πρώτως. ὑπάρχει δὲ 

τὰ χοινὰ ὥσπερ χαὶ τὰ ἴδια ον ὄντα ἄμφω τοῖς κατὰ συμβεβηχὸς 

αἰσϑητοῖς, ἅπερ αἱ ὑποχείμεναι οὐσίαι. τὸ δὲ περὶ ὃ μάλιστα ἤδη ἔστιν 

ἀπατηϑῆναι περὶ ἀμφοτέρων ἀχουστέον τῶν τε χατὰ συμβεβηχὸς xat 
τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν. 

p.498»97 . Καὶ ἣ μὲν πρώτη παρούσης τῆς αἰσϑήσεως ἀληῦ ἧς. 

Ἐλγείρεται γὰρ xat παρούσης εὐϑὺς ἢ φαντασία, xdv ἐνίοτε λανθάνῃ 

διὰ τὸ πληχτιχὸν τῆς αἰσϑήσεως ἐπισπωμένης τὴν ἐπίστασιν, χαὶ μάλιστα 

ὅταν πόρρω τὸ αἰσϑητιχόν, ὅτε συμβαίνει χαὶ τῶν ἰδίων αἰσϑητῶν δια- 

ψεύδεσϑαι οὐ τὴν φαντασίαν μόνην, ἀλλὰ xol τὴν αἴσϑησιν. ἐφ᾽ οἷς συνάγει 
υηδενὶ ἄλλῳ τὰ λεχϑέντα προσήχειν T, τῇ φαντασίᾳ Ty ὃξ τὰ λεχϑέντα 
τὸ χίνησιν ὑπὸ τῆς xwv ἐνέργειαν pisiigsue ἐγγινομένην εἶναι (σωμάτων 
δὲ ἢ χίνησις), χαὶ διὰ τὸ τυποῦσϑαι xol μορφοῦσϑαι τὸ πνεῦμα ἐγειρομένης 

τῆς φαντασίας, τῆς κινήσεως αὐτῆς χατηγορουμένης᾽ τὸ ὁμοίαν εἶναι αὐτὴν 

τῇ αἰσϑήσει διὰ τὸ ἀχώριστον τῶν σωμάτων, συντυπουμένου del τῇ φαν- 
ταστιχῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος: xol τὸ τοῖς μὴ αἰσϑανομένοις μὴ ὑπάρχειν 

χαὶ ἄνευ αἰσϑήσεως μὴ ἐγγίνεσϑαι, ἐπειδὴ ἢ προ πᾶσα τῆς Voytis τῆς 
ὅλης ἔξω γινομένης διὰ τῶν αἰσϑητῶν τοῦτ 1j δὲ φαντασία xai ἐμμένει 

τοῖς sieur τύποις᾽ xal τὸ πολλὰ χατ᾽ αὐτὴν ποιεῖν xot πάσχειν τὸ 

το (καὶ γὰρ 7: ὅπερ ἐστὶ ποιεῖν, xol ἐρυϑριᾷ καὶ cpi, ὅπερ ὑπὸ 

τὸ πάσχειν): καὶ τὸ ἀληϑεύειν χαὶ ψεύδεσϑαι. διὰ τὸ τῶν γνωστιχῶν 

ὑπάρχειν δυνάμεων. xui τούτων οὐ τῶν ἀεὶ ἀληϑευουσῶν. χαὶ τὸ ὄνομα 
δὲ ἐτυμολογεῖ τῆς φαντασίας xarà τὴν πρὸς τὰς αἰσϑήσεις χοινωνίαν ἀπὸ 
τῆς | ἀρίστης ἐν αὐταῖς τῆς ὄψεως, ἧς ἢ ἐνέργεια μετὰ φωτός, ἀφ᾽ οὗ ὠνο- 
υάσϑαι τὴν φαντασίαν. χαὶ διὰ τὸ ἐμμένειν xal ὁμοίας εἶναι ταῖς 

αἰσϑήσεσι πολλὰ xav αὐτὰς πράττει τὰ ζῷα. πᾶσα γὰρ πρᾶξις 
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ἐπειδὴ delevi 21 τὸ scripsi: τῷ Aa 92. τὸ (post xoi) om. ἃ ποιεῖ χαὶ 

πάσχει ἃ 98, 99 τὰς αἰσϑήσεις ἃ 
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περὶ τὰ αἰσϑητά, ὡς xal £v ταῖς πράξεσι τοῖς αἰσϑητοῖς χρῆσϑαι xal ἐν 6lr 
ταῖς πρὸς αὐτὰς ὁρμαῖς τῇ τῶν αἰσθητῶν μνήμῃ, ἥτις μόνιμός ἐστιν ὁμοία 

- 2 

ταῖς αἰσϑήσεσιν pup. ἀλλ᾽ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ζῴοις xal τὸ χατάργον 5 

x«i ἡγεμονοῦν τῶν πράξεων ἢ φαντασία ἐστίν, ἐπειδὴ μὴ ἔχει τι χρεῖττον " 
ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις τὸ μὲν ἄρχον τῶν πράξεων ὃ πραχτιχός ἐστι νοῦς, 

ὅταν χατὰ λόγον ἐνεργῶμεν (οὐχ ἄνευ δὲ φαντασίας " xal γὰρ αὐτὸς χρῆται 
ταῖς φαντασίαις, διὰ τὸ περὶ τὰ αἰσϑητὰ εἶναι τὰς πράξεις xol τὴν ἐπ᾽ 
αὐτὰς ὁρμὴν σὺν τῇ τῶν αἰσϑητῶν γίνεσϑαι μνήμη)" διὰ δὲ τὸ ἐνίοτε ἐπι- 

χαλύπτεσϑαι τὸν pcm γοῦν xai ἡμεῖς χατὰ φαντασίας ἡγουμένας τότε 
[r4 

χινούμεϑα, ἐναργέστατα ἐν τοῖς ὕπνοις τῆς φαντασίας ἄνευ λόγου τῇδε χα L 

(Do 

- ) , - * 

χεῖσε ἀορίστως ἀττούσης xol τὸ ζῷον ἐνίοτε χινούσης, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς 
^ ε , - esr M , Q , - 1 ΄ 

πάϑεσιν ὡς ἐν ταῖς ἄμετροις ἐπιϑυμίαις xal ὀργαῖς ἡδοναῖς τε χαὶ λύπαις 

[! 

PN € ἐν ταῖς παραφροσύναις. αἰτία Oi τοῦ ἐπιχαλύπτεσϑαι χαὶ ἢ παι ' 

M 

- , - € M 5 , ^, [4 

xal φόβοις οὐ χρωμένης τῷ λόγῳ τῆς Ψυχῆς, χαὶ ἐν νόσοις δέ τισιν ὡς 
΄, ^ DE ΄ 

OUT TJAUAUA. 
i 

΄ , M NEN 4 2 , p.42938 [Περὶ μὲν οὖν φαντασίας, τί ἐστι xal διὰ τί ἐστιν, 

εἰρήσϑω ἐπὶ τοσοῦτον. 

"d e 2 , ^ —w— ^ » Καὶ γὰρ ὡρίσατο αὐτήν το δὲ τί ἐστι δηλωτιχὸς ὁ ὅρος) ἄλλα (xs) 
χαὶ ὅτι γνωστιχὴ δύναμις, ποτὲ μὲν ἀληϑεύουσα ποτὲ δὲ ψευδομένη. χαὶ τὰς 

αἰτίας δὲ αὐτῆς, ὧν Ἢ διὰ τί ἔστι Sakai, παραδέδωχε, τὴν μὲν ὡς 
2 ΄ 

ποιητικὴν τὴν xa ἐνέργειαν αἴσϑησιν, τὴν δὲ ὡς τελικήν, ἵνα χατ᾽ αὐτὴν 

πολλὰ ποιῇ τε καὶ πάσχῃ τὰ ζῷα. 

- - 
» Ξ ᾿ 5t c / ' - cC ! "nc s ^, 4 ᾿Ξ --: t ! Aue p.429310 “Περὶ δὲ τοῦ μορίου τῆς ψυχῆς. ᾧ γινώσχει τε ἣ ψυχὴ 

χαὶ φρονεῖ. 

σ e f. Tí μὲν xoi ποῖος ὃ χωριστὸς τῶν ψυχῶν "νοῦς. 

χαὶ ἀμέριστος χαὶ ἢ ἀρίστη ζωὴ χαὶ f, ἀχροτάτη ἐνέργεια, xoi ὃ αὐτὸς 
νοητόν τε χαὶ νόησις χαὶ νοῦς, χαὶ ἀιδιότης χαὶ τελειότης χαὶ μονὴ χαὶ 

ὅρος χαὶ αἰτία πάντων, εὐχαιρότερον ee χαὶ τελειότερον ἐν τοῖς εἰς τὸ 
λάβδα τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ γεγραμμένοις ἑπομένως ταῖς Ἰαμβλίχου περὶ 

5 - ^. M 3 € ^N 

αὐτοῦ χατὰ τὸν Ἀριστοτ ἔλους σχοπὸν ϑεωρίαις πεφιλοσόφηχαι. μᾶλλον ὃὲ 
- M e E ^ R4 

γῦν ποῖός τις ὁ ὑπὸ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς μετεχόμενος νοῦς ῥητέον. ἔστι 
, M ὟΝ ΄ ) e M zm e E x E € 

γάρ τις xai ἴδιος ὕφ᾽ ἕχαάστης λογιχῇῆς doyTc μετεχόμενος νοῦς, ᾧ 
[4 e S C, A - AR M [4 lai Ἐ 2 M E ) x 55 

ἡριςεται εχαάστη ψῦχη ὑποβᾶσα εις tO οριξςξομξνὴῶὼν χαϊι εις ᾿Ογὴὼν ay 

ν᾽ 4 *, , “3 ^ 

εἴδους. ἀμέριστον γὰρ ἅπαν εἶδος, τι χαὶ ὅρος χαὶ τελειότης" ἢ δὲ 
M 5 5 , [4 T. ^ €- ^ , 

ψυχὴ οὐχ ἀμέριστος, ὡς dj ἀνελιττομένη αὐτῆς δηλοῖ ἐνέργεια, ἐν διαιρέσε! 
Ἁ ^ — “» — e ἅμα χαὶ συναγωγῇ προϊοῦσα. ὑποβᾶσα οὖν εἰς τὸ ὁριζόμενόν τε χαὶ εἰδο- 

, , ^ A [4 , 

ποιούμενον μετέχει χαὶ οὐσιωδῶς ἐξῆπται ὅρου xol εἴδους. xai ἰδίου ἑχάστη. 
Y um Y wa x - T Q? € »^/ 

εἴ γε χαὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων τὸ ἀτομωϑὲν ὑπάρχει clüoc, χαϑ᾽ ὃ ἰδίως παρὰ 95 
-— 

τοῖς &x τῆς Στοᾶς λέγεται ποιόν, ὃ xoi ἀϑρόως ἐπιγίνεται xal αὖ ἀπογίνεται 

11 ἄλλα τε scripsi: ἀλλὰ Aa 9 ποιόν scripsi: ποιός Aa 

, 5 , 

ott Tj πρώτη 0064 2 

S 

10 

"0 

"1. jt 
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M Ἁ * X 5 M M ^ Ψ, , bj , , ^ , 

χαὶ τὸ αὐτὸ ἐν παντὶ τῷ τοῦ συνθέτου βίῳ διαμένει. χαίτοι τῶν μορίων 61r 

ἄλλων ἄλλοτε γινομένων τε xol φϑειρομένων. εἰ δ᾽ οὖν χαὶ τῶν συνθέτων 
ἕχαστον οἰχείῳ ὁρίζεται εἴδει, μειζόνως ἢ ψυχή, ἅτε καὶ προσεχῶς ἐχομένη 
τῶν εἰδῶν - xoi διοίσει δηλαδὴ τὸ μετεχόώμενον τοῦτο εἶδος xal τῶν πρώτων 

χαὶ ἀμεϑέχτων εἰδῶν ὡς μετεχόμενον xai οὐ πάντῃ μεῖναν ἐν ἑαυτῷ οὐδὲ 
ὅρος ὧν χωριστός, ἀλλ᾽ ἑτέρου ὑπάρχων τῆς ψυχῆς, αὐτὸ δὲ τοῦτο ὅρος 

^ . e » € , M gom: Ἂν ^ , - PVT [2 

τῆς εἰς τὸ ὁριζόμενον ὑποβάσης. xai αὐτῆς οὖν διοίσει τῆς ψυχῆς ὡς 

χρείττων οὐσία: ὡς γὰρ ὅρῳ ὁριζομένης xoi ὡς τελειότητι τελειουμένης " 

χαὶ ἐπειδὴ ἢ Ψυχὴ d χατὰ λόγον ἐστὶ γνωστιχὴ οὐσία, τὸ ταύτην δρίζον 

ἀμέρϊστος ἔσται γνωστιχὴ οὐσία. τοῦτο δὲ ὃ νοῦς, ἀλλὰ μεϑεχτὸς νοῦς xat 

τὸ ὅλον τοῦτο ψυχῆς νοῦς. ἄρα οὖν περὶ τοῦδε νῦν τῷ ᾿Αριστοτέλει ὁ 
, , ^ “Ὁ Ὁ , ^ ; χω ^ N - 

λόγος; ἀλλ᾽ οὔτι γε μόριον οὗτος τῆς ψυχῆς, αἰτία δὲ αὐτῆς εἰδητικὴ xad 

χρείττων οὐσία, πρὸς τῷ xat ἄτοπον αὐτῷ γίνεσθαι τὴν ἄμεσον ἀπὸ τῆς 
φαντασίας ἐπ᾽ ἐχεῖνον μετάβασιν, ὑπερβάντι τὴν λογιχὴν οὐσίαν, χαίτοι ἀπὸ 
τῆς ϑρεπτιχῇῆς διὰ τῶν μέσων ἀεὶ ἀναβαίνοντι᾽ ὁπότε χαὶ σαφῶς διορίζεται 

Ἰράφων “λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται xol ὑπολαμβάνει ἢ ψυχή. χαὶ 

ἑλεῖν μὲν δεῖ χαὶ τὸν ὅρον τῆς ψυχῆς, ἵνα ἐπιστημονιχῶς αὐτὴν γνωρίζωμεν 
Ὁ € ' , M -Ὁ » κι € À EY M Hi M - , S » 

μᾶλλον, ὡς xai ἐπὶ τῶν ἄλλων, otov ζῷον λογικὸν ὕνητὸν γνόντες τὸν Qy- 

ὕρωπον ἐν τῇ ζωῇ τῇ κατὰ λόγον οὐσιωμένῃ πεπερασμένα xoà χρόνον 

μέτρα ἐχούσῃ τὸ εἶδος νοοῦμεν 

ἐν οὐσίᾳ xal ζωῇ ἀνελισσομένῃ πραχτιχῇ τε χαὶ ϑεωρητικῇ ϑεωρήσαντες, 
xoi ποτὲ μὲν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ ποτὲ ὃς πρὸς τὰ νοητὰ στρεφομένην, xoi 

τὸ εἰδητιχκὸν αὐτῆς αἴτιον ϑησόμεϑα ἐν ἀμερίστῳ καὶ νοερᾷ οὐσίᾳ τε χαὶ 

ζωῇ, οὐ πραχτιχῇ μὲν οὐδὲ ἀνειλιγμένως ϑεωρητικῇ., ὁριστιχῇ δὲ ταύτης 
, 

αἰτίᾳ xoi ἐνδοτιχῇ πράξεώς τε χαὶ τῆς τοιᾶσδε ϑεωρίας ἐνεργείᾳ. λέγω δὲ 
εἰδητιχὴν τῆς ψυχῆς αἰτίαν τὴν χαῦ᾽ ἣν παροῦσαν αὐτῇ ἀχωρίστως ópt- 

ζεται ἤδη εἰς τὸ δριζόμενον ὑποβᾶσα, ὥσπερ χαὶ πᾶν τὸ ὁριζόμενον χατά 

τινα αὐτῷ παρόντα ὁρίζεται ὅρον χοινῇ τε πᾶσι τοῖς ὁμοειδέσι xal τὸν 

ἑχάστου ἴδιον, ἐφ᾽ ὧν πολλὰ τὰ ὁμοειδῆ. ἔστι τοίνυν ὃ προχείμενος σχοπὸς 

οὐ περὶ τοῦ μετεχομένου ὑπὸ τῆς ψυχῆς νοῦ οὐδὲ ἔτι μᾶλλον περὶ τοῦ 

Συεϑέχτου, ἀλλὰ περὶ τῆς λογικῆς οὐσίας " ἐπειδὴ xol περὶ ψυχῆς ἢ πραγμα- 

veía, μόριον δὲ χαὶ ὃ Aoc τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ὅτι μία ἣν ἣ ὅλη" 

εἴρηται OE ὅτι νῦν γίνεται μία συμπλεχομένου τοῦ λόγου ἐν τῇ πρὸς τὸ 

σῶμα ῥοπῇ ταῖς δευτέραις χαὶ σωματοειδέσι ζωαῖς. εἰπὼν δὲ ᾧ γινώσχει 

ἢ ψυχή, ἐπειδὴ γνῶσις xol f, αἰσϑητιχή τε χαὶ φανταστιχή, ἵνα τὴν λο- 
γικὴν δηλώσῃ, προσέϑηχε τὸ xal φρονεῖ" ὅπερ ἴδιον τοῦ λόγου βάϑος 

ἔχοντος xal τοῦ μὲν οὐδὲ χρωμένου ταῖς δευτέραις ζωαῖς, ἀλλὰ xaU' ἕαυ- 
τὸν ἐνεργοῦντος χαὶ οὐ πάσχοντος ἀλλ᾽ ἐνεργοῦντος τὰ γνωστά, διὰ τὸ μὴ 

ἔξωϑεν ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προβάλλειν, τοῦ δὲ εἰς τὸ ἔξω ἀποτεινομένου 

xoi συμπλεχομένου ταῖς σωματοειδέσι γνώσεσι, χαὶ τούτου ἢ ἀτελοῦς ἢ 
τελείου μέν, ὑπὸ δὲ τοῦ πρώτου τελειουμένου χαὶ πληρουμένου τῶν εἰδῶν. 

ὡς εἶναι διττὸν τὴν πρώτην τὸν τῆς ψυχῆς λόγον, τὸν μὲν χωριστὸν xol 

ἐχούσῃ] ἐνεργούσῃ ab alia manu supra scriptum A 

50 

τὸ ἀνθρώπειον. οὕτω δὴ xol τὴν ψυχὴν 6lv 
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πλήρη ἀφ᾽ ἕαυτοῦ τῶν οἰχείων γνωστῶν, καϑ’ ὃν ἣ εἰς ἑαυτὴν τῆς QoyTc6lv 
ἐπιστροφὴ xol πρὸς τὰ χρείττω συναφή, τὸν δὲ x«U' ὃν ἐξισταμένη τῆς 

' b π᾿ - M [rd , , ^ €M M , 

£y αὑτῇ μονῆς ὅλη πρὸς τὰ δεύτερα ἀποτείνεται, ἢ παντελῶς τῶν αἰτίων 9 
) 

$ 
2 ^ , J , e M Ψ ^ [4 

ἀφισταμένη διά τε E d ἑαυτοῦ xol τὴν ἀπὸ τῶν ὑπερτέρων πολλὴν 
, * M 5 M v A M» -^ 

ὑυνάμει μόνον xai ἀτελῶς ἔχοντος τὰ εἰδὴ ἢ τελειου- e τοῦ λόγου ἀπόστασιν, 

μένη χαὶ ἐν τῇ προβε gm uy "| eof χατὰ τὸν οὐ μείναντα μὲν ἐν ξαυτῷ 
5. λόγον οὐδὲ ἐν αὐτοῖς τοῖς xax οὐσίαν αὐτῷ ἐνυπάρχουσι Ἰνωστοῖς, ἀλλ᾽ οὐ 

πάντῃ ὅμως ἀφιστάμενον, ὑποβάντα δὲ εἰς τὴν χατὰ προβολὴν ζωὴν χαὶ 

τὴν χατὰ ἀπόστασιν τῶν οὐσιωδῶν λόγων, xal ἐν ταῖς περὶ τὴν οὐσίαν 25 
10 ἕξεσιν Rs τὰ γνωστὰ προϊόντα ἀπὸ τῶν οὐσιωδῶν, ὥσπερ ὃ ἐπι- 

Sue «y. ἔσται οὖν ὃ μὲν ὑλιχὸς xal δυνάμει xal παϑητιχός, ὃ ἔξω ῥέπων 

χαὶ συμπεφυρμένος ταῖς δευτέραις γνώσεσιν, ὃ ἀτελὴς χαὶ ὅλος 
ἐν προβολῇ μὲν ἀλλὰ πληρούμενος χαὶ τὸ τέλειον ἔχων, ὅμως ὃ 

οὐσίαν χαὶ οὐ xav' αὐτὴν τὴν οὐσιώδη ἐνέργειαν, agendo ὧν xui αὐτὸς 
15 διὰ τὸ ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν χαὶ πρώτων γνωστῶν χαὶ γνώσεων χατὰ δεύτερα 80 

τελειοῦσϑαι μέτρα, χαὶ δυνάμει οὖν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸ ἀτελὲς πάντῃ, χατὰ 

δὲ τὸ δεύτερον δυνάμει τὸ ἤδη μὲν χατὰ τὴν ἕξιν τέλειον οὐχ ἐνεργοῦν δέ. 

ὡς γὰρ τὸ ζωτικὸν ὄργανον δυνάμει ζωὴν ἔχειν λέγεται, χαίτοι ζῶν διὰ τὸ 
τέρωϑεν ἐπιχτήτως ζῆν, οὕτω xai τὸ χατὰ προβολὴν νοοῦν ὡς μὲν τοῖς 

90 μένουσιν εἴδεσι χαὶ ταῖς users αὐτοῖς pois εσιν ἐπευτήτος τελειούμενον 
Syidpe: νοεῖν λέγεται, xdv ἤδη νοῇ- ὃ δέ ἐστιν ὁ πρῶτος οὐσιώδης λόγος, 95 

αὐτὸς ὧν τό τε πρῶτον ἐν τῇ ψυχῇ γνωστὸν xal fj πρώτη γνῶσις, χαὶ ὡς 
λόγῳ ψυχικῷ δυνατόν, τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια διὰ τὴν πρὸς νοῦν συναφήν. 

ὡς γὰρ 6 ὑλιχὸς καὶ ἀτελὴς ὅμοιος τῷ αἰσϑητιχῷ, διὰ τὴν πρὸς αὐτὸ 

25 ῥοπὴν ὅλως χαὶ αὐτός, ὡς οἷόν τε τῷ λόγῳ, τοῦ ἔξω γινόμενος, οὕτως ὃ 

τοῦ ἔξω παντελῶς ἀφιστάμενος χαὶ ἑαυτῷ ἀμερίστως ἑνούμενος. ὡς δυνατόν. 

ἀφομοιοῦται τῷ νῷ, ὅς πρῶτός ἐστι τῇ οὐσίᾳ ἐνέργεια. οὕτως ἔμοιγε δοχεῖ 
διττὸς χαὶ τριττὸς 6 τῆς ψυ χῆς εἶναι λόγος, τοῦ δευτέρου ὁτὲ μὲν ἀτελοῦς ὁτὲ 40 

τα , Mi ^" Ww , , --“ Ὁ] Ἃ 

δὲ τελείου γινομένου, χαὶ ταύτῃ διχῇ διαιρουμένου οὐ γινομένης τῆς εἰς δύο ἢ 
^ e , ^ , , , ) 

30 τρία διαιρέσεως ὡς πάντῃ : το τ τῶν λόγων ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ὡς περὶ 

ἕνα τὸν πρῶτον τῶν δύο xol ἀπ᾿ αὐτοῦ προϊόντων χαὶ περὶ μίαν οὐσίαν 
“ΖΦ ^ , , . A 

τὴν πρώτην τῆς rac χαὶ τρίτης οὐσιουμένης. αὐτὴ γὰρ ἢ πρώτη do 

ἐβυτῆς Tngiobon τὰς δευτέρας χαὶ τρίτας προβάλλεται ἐν ἑαυτῇ ζωάς, οὐχ 

ἐνεργείας ἀνουσίους οὔσας, ἀλλ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο ζωάς- πᾶσα δὲ ζωὴ οὐσία 45 

35 xal ἢ ἐσχάτη, εἴ γε xal τὸ xwv αὐτὴν ὁριζόμενον ζῷον χαὶ εἴ γε τῶν 
L ^ € ΄ 5} m ε , Y 

ἐναντίων δεχτιχὴ T, γενεσιουργὸς ζωή. ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως f, πρώτη εἰς τὸ ἔξω 
, ΄ " Y ΄ - , - ΄ ' , - τ 

πρόεισιν, ὡς μὴ xai μένειν ἐν ἑαυτῇ ἐν γὰρ τῷ μένειν xal αὐτῇ τὸ εἶναι 

χαὶ ταῖς ἄλλαις διὰ τὸ ὁπωσοῦν μένειν παρέχεται" ἀλλ᾽ ὅταν προΐῃ, οὐχ 
- 

εἰλιχρινῶς μένει. εἷς οὖν 6 μένων τε εἰλιχρινῶς πρότερον xoi αὖϑις χαλῶν 
, . - 

bi , — M , ) - — δ 3 Ἁ 

40 τὸ μόνιμον τῇ εἰς τὸ ἔξω ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προβολῇ χαὶ προύδῳ χαὶ ἀτελὴς 

5 μόνων A τελειουμένη correxi: τελειουμένου Aa 1 ἀλλ᾽ ob scripsi: ἀλλὰ Aa 

9 ὑπόστασιν ἃ 12 συμπεφυρμένως ἃ 24 ὥστε A! 21 δοχεῖ om. A 28 λόγος 

scripsi: νοῦς Aa 32 αὕτη a 94 ἀνοσίους A 
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χατὰ ταύτην T τέλειος γινόμενος. xol πάλιν τῶν δευτέρων προβολῶν χωρι- 61v 
, M 39 6 x , P (rn M ἘΦ σ 2 7 2 Χ - ζόμενος xal εἰς ἑαυτὸν ἀνατρέχων., ὅτε xal ἔστιν ὅπερ ἐστίν. ἐν γὰρ τῇ 50 

A ow * , M »y * [4 - M N 

προβολῇ ἀφίσταταί πως ἑαυτοῦ χαὶ οὔτε μένει ἐν ἑαυτῷ παντελῶς οὔτε 
» , M b , , e 

, ἔστιν εἰλιχρινῶς ὅπερ ἐστί, παραϑραυόμενός πως xol xax' οὐσίαν: οὐχ ὡς 

σι 

΄ " ΄ 5 Χ € M M , M Y- 325p. 3 iJ ,F 

πάντῃ ἀπολλύμενος οὐδὲ ὡς μὴ xoi μένων πῃ ἔξω ἰών, ἀλλὰ πρεπόντως 

xai ἀμερίστου τυγχάνει ὧν μέσος, 62r τῇ Ψψυχικῇ μεσότητι, ὡς τοῦ μεριστοῦ 

οὕτω xal τοῦ ἀεί τε μένοντος ἐν ἑαυτῷ χαὶ τοῦ ποτὲ παντελῶς ἀφισταμένου 

ἑαυτοῦ χαὶ τοῦ ἀγενήτου τε xal γενητοῦ xoi ἀϑανάτου τε xol ϑνητοῦ μέσος 
δ᾿ ». - ᾿ 1 N E Y T F ΄ Y TG 
ἂν sm, τῶν μὲν χατὰ προβολὴν ζωῶν ποτὲ προχειριζομένων xal αὖϑις 

’ H c - ^ € ΄ 

10 συναιρουμένων εἰς τὴν ἐν ἑαυτῇ μένουσαν. ταύτης δὲ παραϑραυούσης ποτὲ 

τὴν ἀχραιφνῆ ἐν ξαυτῇ τε μονὴν χαὶ τὴν τῆς ὑπάρξεως ξαυτῆς ἀχρότητα 5 
' , e ^ 5 , € , ΄ ΄ 

χατὰ τὴν εἰς ἑαυτὴν στροφὴν οὐσιωμένην. ὡς μήτε μένειν ἀεὶ ὡσαύτως, 
c — 3 47 ^ ΕΞ ΄ e yox a7 z 

ὡς τῷ Πλάτωνι δοχεῖ. μήτε μὴν οὕτως ἔνδοϑεν προϊέναι ὡς παντελῶς 
€ lod »ü, € Y ^ » pa » aos ^ cr , 3 ^N , 

ἑαυτῆς ἐξίστασϑαι (οὔτε γὰρ dv mpotot ἔτι οὔτ᾽ ἂν ὅλως μένοι), ἐπειδὴ ἐν 
-- € Ἁ , bd » e T , - ) ^ 

15 τῇ εἰς ἑαυτὴν οὐσίωται στροφῇ- ἔστι τοίνυν ὃ πᾶς λόγος τῷ ᾿Αριστοτέλει 
3 ΄ - τῷ τυ E ) 5 - ΄ 62:5 $ 
ἐν τούτοις περὶ τῆς λογικῆς Ψυχῆς, ἀλλ΄ οὐ περὶ τοῦ μετεχομένου ὕπ᾽ αὐτῆς 

eJ ^ ΄ ε » , , - , 

γοῦ πρώτως. δυνατὸν γάρ, ὡς ἔφαμεν, xol sic ἐχεῖνον ἀπὸ τούτου μετα- 

βαίνειν, οὐ πάσχοντα ἅπερ fj ψυχή, ἀλλ᾽ ὁριστικῶς ἐνεργοῦντα ταῦτα, ἅπερ 10 
c e [d - M Ψ - e ἢ δριζομένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ψυχὴ ἔστι τε xol ζῇ. αὕτη τοίνυν ἢ xol μετα- 

-- “ὦ ΄ ^ €T 5 

20 βαλλομένη χαὶ μένουσα, προϊοῦσά τε εἰς τὰ δεύτερα xol αὖϑις εἰς τὴν 
* -ὉΦ , , e bj C ) 

ἀχραιφνῆ xul χωριστὴν ἀποχαϑισταμένη οὐσίαν: ὃ δὲ μετεχόμενος- Um 
αὐτῆς νοῦς, μένων ἀεὶ ὡσαύτως ὅπερ ἐστίν, ὁρίζει τὰς παντοίας. τῆς ψυχῆς 

χαταστάσεις, ὡς χαὶ τὸ φυσιχὸν χαὶ τὸ τῶν γενητῶν ὁριστικὸν εἶδος, 

ἀμέριστον ὃν χαὶ μένον ὅπερ ἐστί, τῶν μεριστῶν χαὶ παντοίως μεταβαλλο- 
΄ e , - [2 , €T - 37^ Ἷ 25 μένων δριστιχόν. ἀλλὰ νοῦς, φασίν, T, χρείττων ἐστὶ τῆς ψυχῆς οὐσία, περὶ 15 

δὲ νοῦ ποιεῖται τὸν λόγον ὃ ᾿Αριστοτέλης xoi οὐ περὶ τῆς λογ'ιχῆς οὐσίας. 
xui πῶς, εἴ γε περὶ ψυχῆς ἣ πραγματεία, T ἀρίστη τῆς ψυχῆς παρεῖται ζωὴ 

ἣ λογιχή; πῶς δὲ ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἀρξάμενος τῆς ϑρεπτιχῇς xal διὰ τῶν 
mM , ^ led [! “Ὁ Al , 5 Ὁ ^ y 

προσεχῶν ἀνιὼν διὰ τῆς αἰσϑητικῆς χαὶ φαντασίας οὐχὶ τῶν λογικῶν ἔχεται 
΄ , $ - * 

30 γνώσεων, εὐτάχτως ἀνιών, ὥσπερ xai φαίνεται πρῶτον μὲν τὴν χατὰ τὸ 
- ^ , , “Ὁ .Φ » Y ' Q^? Tcr , M e 

πρῶτον δυνάμει ἀτελῆ παραδιδούς, ἔπειτα τὴν xw ἕξιν τελείαν, xol οὕτω 90 
τὴν χατὰ τὴν τῇ οὐσίᾳ σύνδρομον ἑστῶσαν ἐνέργειαν, ἀλλ᾽ ὑπερβὰς πᾶσαν 

nS , “Ὁ “ nd d 4 ^ 

τὴν λογιχὴν περὶ τοῦ ἐξῃρημένου τῆς ψυχῆς φιλοσοφεῖ νοῦ, περὶ οὗ μηδὲ 
» , MM ^ - , v acl ES Χ “Ὁ » 

προύχειτο λέγειν: πῶς δὲ οὐ σαφῶς μόριον εἴρηται τῆς Ψυχῆς τὸ νῦν εἰς 
35 θεωρίαν προχείμενον, ᾧ χαὶ φρονεῖν εἴρηται: λογιχὴ 9$ γνῶσις ἀλλ᾽ οὐ 

-Ὁ c M e - p 5 L4 ec , MY M t 

τοῦ ὑπὲρ ψυχὴν νοῦ ἢ φρόνησις. xoi πᾶλιν ἐπάγει “᾿λέγω δὲ νοῦν ᾧ 

διανοεῖται χαὶ ὑπολαμβάνει T, ψυχή, ὑπόληψις ὃὲ χαὶ διάνοια λογιχαὶ 
' -Ὁ - , b , ^N Ὑ “Ὁ -Ὁ 

γνώσεις... ἀλλὰ νοῦν χαλεῖ x«l τὸν λόγον" διατείνει δὲ τὸ ὄνομα τοῦ νοῦ 95 

χαὶ μέχρι τῆς φαντασίας. τὴν γοῦν δόξαν ἀπὸ τῆς φαντασίας διαχρίνων 

40 γράφει ὃ 
b Ad M , , b [4 - , 25 N - A A L—- ^ ἈΝ 

μὲν γὰρ τὸ πάϑος ἐφ᾽ ἡμῖν ioc, τὸ νοεῖν λέγων ἐχεῖνο τὸ φανταστικὸν 

ec ὅτι δὲ οὐχ ἔστιν ἢ αὐτὴ νόησις xol ὑπόληψις φανερόν τοῦτο 

6 τυγχάνοι ἃ 10 τῷ Πλάτωνι] Phaedo 327 5η. 29 φησὶν ἃ 80 μήτε À 

40 ὅτι δὲ χτλ. p. 427 010 sq. νόησις χαὶ om. Aa 
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τὸ πρὸ ὀμμάτων τιϑέμενον, ὅταν βουλώμεϑα, ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς uvruo-62: 
νικοῖς τιϑέμενοι xal εἰδωλοποιοῦντες- χαὶ φαντασίαν αὐτὸ σαφῶς ὀνομάζε 
ἔγων ““χατὰ δὲ τὴν φαντασίαν ὡσαύτως ἔχομεν ὥσπερ dy εἰ ϑεώμενοι 

ἐν ταῖς γραφαῖς τὰ δεινὰ T, ϑαρραλέα᾽" * ἐν τούτοις μὲν μόνην τὴν φαν- 80 
5 τασίαν νόησιν εἰπών, ὑπόληψιν δὲ τὴν λογικὴν γνῶσιν. χοινῇ δὲ ἀμφοῖν τὸ 

νοεῖν χατηγορῶν ἐφεξῆς “περὶ δὲ τοῦ νοεῖν ἐπεὶ ἕτερον τοῦ αἰσϑάνεσϑαι., 
τούτου δὲ τὸ μὲν φαντασία δοχεῖ εἶναι τὸ ὃ 
νοεῖν xal οὐχὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι, ὡς δηλοῖ τὴν πρὸς τὴν αἴσϑησιν τῆς φαν- 

b] ^ , ,F - 

τούτου λέγων τοῦ 
ZR 

C^ z e. b x S I 727 

τασίας ἐπάγων διαφοράν. ἀλλὰ xat μόνον τὸν λόγον χαλεῖ νοῦν, ἀντιδιαιρῶν 
10 αὐτὸν’ πρὸς τὴν φαντασίαν, πολλὰ φάσχων χατὰ τὰς φαντασίας πράττειν τὰ 

ζῷα, “τὰ μὲν διὰ τὸ μὴ ἔχειν νοῦν, οἷον τὰ ϑηρία, τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπιχα- 95 

λύπτεσϑαι τὸν νοῦν ἐνίοτε πάϑεσιν ἣ νόσοις T, ὕπνῳ, οἷον. οἱ ἄνϑρωποι." χαὶ 

γὰρ ἔοιχε xal πᾶν τὸ χαὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἐνέργειαν ἐγειρόμενον γνωστιχὸν νοῦν 
προσαγορεύειν, ὅτε χαὶ μέχρι φαντασίας αὐτὸν διατείνει, χαὶ ἰδίως τὸν ψυχιχὸν 

15 λόγον ὡς προσεχῶς χατὰ τὸν νοῦν ὁριζόμενον, χαὶ οὐχ ἥχιστα ὅτε μὴ περὶ 
τὰ αἰσϑητὰ στρέφεται ὃ λόγος χαϑὸ αἰσϑητά, ἀλλ᾽ ἢ τὰ τούτων χατ᾽ οὐσίαν 
γνωριστιχὰ εἴδη ἣ τὰ ἐν αὐτῇ τῇ λογιχῇ οὐσίᾳ ϑεωρεῖ ἢ xol δι’ αὐτῶν 40 

πρὸς τὰ χρείττω ἀνατείνεται. τότε γὰρ ἐνεργείᾳ γίνεται νοῦς ὡς τὰ νοητὰ 

γνώσχων, οὐ τὰ αἰσϑητὰ ὡς αἰσϑητά, ὧν xoi T, αἴσϑησις ἀντιληπτιχή" 
20 τότε γὰρ δυνάμει μόνον ἐστὶ νοῦς. ὃ μὲν οὖν []λάτων χαὶ ἐπὶ πάντων 

εἴωϑεν ὁμωνύμως τά τε εἴδη χαὶ τὰ χατ᾽ αὐτὰ εἰδοποιούμενα προσαγορεύειν * 

ὃ δὲ ᾿Αριστοτέλης, ὅταν μὲν μεριστὸν τὸ εἰδοποιούμενον ἢ, φυλάττεται τὴν 
διωνυμίαν διὰ τὴν πολλὴν τοῦ μεριστοῦ πρὸς τὸ εἶδος ἀμέριστον ὃν ἀπό- 45 
στασιν, τὴν δὲ λογικὴν ψυχὴν ὡς μὴ μόνον δριζομένην ἀλλὰ καὶ ὅρον οὖσαν. 

95 μεταξὺ γὰρ ὡς τοῦ ἀμερίστου xol μεριστοῦ ἄμφω πως οὖσα, οὕτω xal τοῦ 

ὅρου xai τοῦ δριζομένου ἀμφότερον ᾿ἐμφαίνουσα, τὸ μὲν ὡς ἀνελιττομένη, 
τὸ δὲ διὰ τὴν ἀεὶ χατὰ ὅρους μετάβασιν χαὶ διὰ τὴν τῶν ἀνειλιγμένων 
πάντων εἰς ἕν συναγωγὴν ὡς παρισουμένη τῷ δρίζοντι νῷ. xoi διὰ τοῦτο 

xai ἐν τῷ Εὐδήμῳ τῷ περὶ ψυχῆς αὐτῷ γεγραμμένῳ διαλόγῳ εἶδός τι 50 
80 ἀποφαίνεται τὴν ψυχήν. χαὶ ἐν τούτοις ἐπαινεῖ τοὺς τῶν εἰδῶν δεχτιχὴν 

λέγοντας τὴν ψυχήν, οὐχ ὅλην ἀλλὰ τὴν νοητιχὴν ὡς τῶν ἀληϑῶν ὃδευ- 
τέρως εἰδῶν γνωριστικήν" τῷ γὰρ τῆς ψυχῆς χρείττονι νῷ τὰ ἀληϑῆ εἴδη 

σύστοιχα. τούτων προδιωρισμένων τὴν ᾿Αριστοτελιχὴν ἀναλαβόντες λέξιν 

σχοπώμεϑα εἰ συμφωνεῖ αὐτῇ | τὰ προδιωρισμένα ἡμῖν. 62* 

35 p.429310 Περὶ δὲ τοῦ μορίου τῆς ψυχῆς; o γινώσχει τε ἣ ψυχὴ 

χαὶ φρονεῖ, εἴτε χωριστοῦ ὄντος εἴτε καὶ μὴ χωριστοῦ κατὰ 

μέγεϑος ἀλλὰ κατὰ λόγον, σχεπτέον, τίν᾽ ἔχει διαφορὰν 

χαὶ πῶς ποτε γίνεται τὸ νοεῖν. 

-- “- Ἁ A € , , d dpt o Ἐς A] e 

Τὸν σχοπὸν τῶν προχειμένων ἀφορίζεται λόγων, ὅτι τε περὶ τῆς 5 

ὃ κατὰ δὲ χτλ. p. 4210 29 sq. 6 περὶ δὲ χτλ. p. 42' b 2154. 11 τὰ βὲν χτλ. p. 4293 6sq. 

12 οἱ om. ἃ 16 τρέφεται ἃ 28 παρισουμένη seripsi: παρισουμένην Aa 29 ἐν τῷ 

Εὐδήμῳ fragm. 42 p. 1489 "24 sqq. 30 post ψυχήν add. elvat a ἐν τούτοις p. 421a 271 
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λογιχῆς ἐν ἡμῖν ψυχῆς αὕτη γὰρ μόριον τῆς ὡς μιᾶς σὺν τῇ αἰσϑητιχῇ 62v 

χαὶ ὀρεχτιχῇ καὶ ϑρεπτιχῇ λαμβανομένης, xai οὐχὶ τέως χινητιχῆς τῶν 
σωμάτων. ἀλλ᾽’ ὡς γνωστιχῆς τε xal πραχτιχῆς. τὸ γὰρ φρονεῖν τῷ γι- 

γώσχειν προσϑεὶς οὐ μόνον ὁποῖον τὸ γινώσχειν εἶπεν ἡρμήνευσεν, ἀλλὰ xod 
5 τὴν πραχτιχὴν αὐτῆς ἐδήλωσεν ἀρετήν: οὐ γὰρ μόνον λογικὴ ἀλλὰ xol 

πραχτιχὴ ζωὴ ἣ φρονοῦσα. ἀλλὰ xol τὴν πρέπουσαν τῇ λογικῇ ψυχῇ 10 

ληπτέον γνῶσιν, ἢ τοὺς οἰχείους ἀνελίττουσαν λόγους ἢ πρὸς τὰ χρείττω 

ἀνατεινομένην ἢ χαὶ τῶν ὑφειμένων τὰ εἴδη xol ὅλως τὰς οὐσίας ϑεω- 

ροῦσαν, ἀλλ᾽ οὐ τὰ συμβεβηχότα᾽ τούτων γὰρ xol f αἴσϑησις. τὸ δὲ εἴτε 

10 χυρτατοῦ ὄντος εἴτε μὴ οὐ πρὸς τὸ σῶμα ἀχουστέον, εἴ γε καὶ πρότερον 
y ἀνεφαίνετο, ὡς ὃ νοῦς εἴ τι συνέχει σῶμα xol πλάσαι χαλεπόν, xal εἴ i 

xai νῦν εὐϑὺς ἐπιφέρεται μηδὲ μεμῖχϑαι αὐτὸν τῷ σώματι μηδὲ ὄργανόν 15 

τι αὐτῷ εἶναι ὡς τῷ αἰσϑητιχῷ, ἀλλὰ πρὸς τὰ εἰρημένα ἤδη τῆς ψυχῆς 
uópur, τὸ ϑρεπτικόν, τὸ φανταστικόν. ἢ μᾶλλον, ἐπειδὴ τριχῶς, ὡς εἴρηται, 

15 αὐτὸ τὸ λογικῶς γινῶσχον παραδώσει, προτίϑεται αὐτὸ χαϑ᾽ αὑτὸ τὸ φρο- 
νοῦν σχοπεῖν, εἴτε χωριστόν ἐστι χατὰ μέγεϑος ἑαυτοῦ εἴτε μή, ἀλλὰ χατὰ 
λόγον ὡς εἶναι τὴν Eee πότερον τρεῖς εἰσιν ἐν ἡμῖν vol ὡς xal χω- 
ριζόμεναι ἀλλήλων οὐσίαι T, εἷς μὲν ὃ νοῦς xol μία οὐσία, τῷ λόγῳ δὲ EL 

c 

e 
eo 
ea 

^ , x x 5 y cr 

iuo po TOt1E μὲν εις υτὴν τ ἐστραμμένη, ποτὲ δὲ ἔξω ρεποῦσα. 20 

20 xal αὕτη ἣ ἀτελὴς ἢ τελεία: ὡς εἰ χαὶ διάφοροι at οὐσίαι, ἀλλ᾽ οὐ χωριζό- 
ὑεναι τῷ ὑποχειμένῳ, περὶ δὲ μίαν αἱ τρεῖς τὴν πρώτην συνιστάμεναι, δια- 

φορούμεναι δὲ τῇ τοῦ ἑνὸς χατὰ διαφόρους λόγους ζωῇ. τὸ γὰρ σχεπτέον 

τίνα ἔχει διαφορὰν ὡμολογημένως οὐ πρὸς τὰς προειρημένας ἀναπέμπει 
- C ΄ »w Aj e ἧς € SE CILE € (2 2 ! Ὁ ΄ χλλὸ 

ἡμᾶς ζωάς (ἤδη γὰρ ὑπέμνησται ὡς ἐχείνων dj ὑπόληψις διενήνοχεν), ἀλλὰ 
- τῷ δὴ ij 2 j, A Ἀν d 7 c NOS, ΄ » 

25 μᾶλλον πρὸς τὰς ἐν αὐτῷ τῷ φρονεῖν διαφοράς, ὅπερ x«i ὕστερον ποιήσει. 95 
5 M δὲ », JAN , ' , [4 ". , y ! ΄ , Ἅ, 

eret ἃ οὐχ dct τελείαν τὴν vonoty Ἢ Ἡμξτέερα ἔχξι ψυχὴς σχεέπτεον xat e 

πῶς ποτε γίνεται τὸ νοεῖν. διὸ ἀναγχαίως αὐτῷ πρότερον ὃ δυνάμει 
χαὶ ἀτελὴς παρείληπται voüc* ἀπὸ γὰρ τοῦ ἀτελοῦς ἅπασα ἄρχεται γένεσις; 
χαὶ διὰ μέσου τοῦ χαϑ’ ἕξιν τελείου ἐπὶ τὴν xav ἐνέργειαν ἱσταμένην 

80 ἀποτελευτᾷ τελειότητα. 

p.429313 E ἐστι τὸ νοεῖν donem τὸ αἰσϑάνεσϑαι, T, πάσχειν 
ἴη ὑπὸ τοῦ νοητοῦ Tj τι τοιοῦτον ἕτερον. 80 

Οὐ περὶ παντὸς τοῦ νοεῖν λέγων τοιοῦτον αὐτὸ εἶναι οἷον τὸ αἰσϑά- 
€ » τ Y ' N o / o PRA 5 - ) [4 νεσϑαι. οὔτε γὰρ τὸ χατὰ τὴν ἕξιν τέλειον, ὅταν Seer usps δι᾿ αὖ- 

35 τοῦ, xol αὐτὸς τότε ἑαυτὸν δυνάμενος νοεῖν, ἐπειδὴ μήτε γνωστιχὴ ἕαυ- 
τὴς ἢ αἴσϑησις xal οὐδέποτε δι’ αὑτῆς ἄνευ τῆς τῶν αἰσθητῶν παρουσίας 
ἐγείρεται, οὔτε ἔτι μᾶλλον τὸ ἐν τῷ πάντα ποιεῖν ἐν τῷ πάντα TS 

3 

xui ἀναλογοῦν τῇ ἘΠ ὅπερ xal ἀπαϑὲς σαφῶς λέγεται xod ages 
p 

xui τῇ οὐσίᾳ εἶναι ἐνερ, jeux, τοῦτο ὃὲ δυνάμει xol ὑλιχὸν χαὶ πάσχον ὑπὸ 

40 τοῦ νοητοῦ. οὐ δὴ οὖν περὶ παντός, ὡς ἀχούσαντες ἔνιοι χατηγοροῦσι τοῦ 
- « 

10 πρότερον] A 5 11 ὁ om. ἃ 15 αὐτὸ (post ΕἴΠΉ Ἐσὴ correxi: αὐτῷ Aa 

11 τὴν ζήτησιν] ζητητέον a 23 εἰρημένας ἃ 94. 35 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 
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PAS 

X 2 
ταῦτα ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἀχούοντες ἢ ἐπὶ τοῦ UAE 1 

νοῦ, τὸν δὲ ἀνάλογον τῇ τέχνῃ νοῦν τὸν ἀμέϑεχτον xoi ἐξῃρημένον on 

εἰρῆσϑαι. xal γὰρ πᾶν τὸ ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ προτεινόμενον εἰς 

χέψιν. γινώσχειν τε xal φρονεῖν σαφῶς μόριον τ τῆς ψυχῆς. xal νοῦς 

εἶναι ᾧ διανοεῖται χαὶ τ ἢ ψυχή, xol περὶ τοῦ χατὰ τὴν ἕξιν 
, ? e € , Y ELI A ^ € 

τελείου, ὅτι ποτὲ γίνεται ὡς ὃ ἐπιστήμων χαὶ ποτὲ δύναται δι’ ἑαυτοῦ 

ἐνεργεῖν xal μανθάνειν τε xal εὑρίσχειν: ἅπερ ἅπαντα μόνῃ τῇ ἀνϑρωπείᾳ 
b , - ξ 

προσήχει ψυχῇ. ἀλχὰ xai οὐ τὸν πάσχοντα μόνον, xol τὸν ποιοῦντα δὲ 2 

γοῦν ἐν τῇ ψυχῇ τίϑεται: ἀνάγχη γάρ, φησι, xal ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν 
ταύτας τὰς διαφοράς. διὸ καὶ ἕξει xal φωτὶ τὸν ἐν τῇ ψυχῇ ποιοῦντα 
ἀφομοιοῖ, ἵνα μᾶλλον χατὰ τὸν φωτίζοντα ὁ ὑπὲρ τὴν ὑ ἑστήχῃ νοῦς. 
πρόχειται μὲν οὖν T, πᾶσα αὐτῷ πραγματεία, ὡς xal ἤδη εἴρηται, περὶ τ 

E [4] 

LI δπγιπῆς τοῦ Bingen ἐν τούτοις εἰπεῖν οὐσίας, ἣν δὴ νοῦν χαλεῖ dins ὥς 
δὲ τὸ νοεῖν αὐτῆς ϑεωρῶν ἀπὸ τοῦ ἐσχάτου ἄρχεται ὡς χαὶ mam. τοῖς 
ἀχούουσι γνωρίμου, χαὶ ὡς αὐτὸ τοῦτο προτείνας εἰς ζήτησιν, ὅπως γίνεται 

τὸ νοεῖν" ix δὲ τοῦ ἀτελοῦς πᾶσα γένεσις. ἔσχατος δὲ ὃ ὑλιχὸς χαὶ τ 

πάντα πάσχειν χαλούμενος, ὡς αὐτὸς ἐρεῖ, xoi ἑτέρωϑεν τελειούμενος, τ 

μήπω εἶναι τὰ νοητά, ἀλλὰ τῷ δέχεσϑαι αὐτὰ τελειούμενος ὡς ἣ τ 
τῷ δέχεσϑαι τὰ αἰσϑητά" διὸ xai ἀπειχάζεται τῇ αἰσϑήσει. χαὶ διὰ τοῦτο 
E xai ποι Eia mas sme e Ec τῷ συναπτιχῷ E dievoc 

ru xai de ἑαυτὸ LN E ἔξω δὲ ῥέπον xal ξαυτοῦ 

χαὶ τῶν αὑτοῦ εἰδῶν, οὐ παντελῶς, ὡς μὴ χαὶ μενόντων πῃ αὐτοῦ τε τοῦ 
γοεῖν xal τῶν ἐν αὐτῷ εἰδῶν, ud d. (δὲ) διὰ τὴν ἔξω ῥοπὴν ἑαυτοῦ 

[D 

τε χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ εἰδῶν ὡς ἄλλο τὸ gue ὅπ᾽ ἄλλων τῶν μενόντων 
- TN HESS - x ε RES I REY ε SL, 

ἐλειοῦταί τε xal πληροῦται. μία γὰρ οὖσα ἣ ψυχὴ ἣ ἡμετέρα, ἣ λογική 
, ,F 

i 
φημι, ἅμα τε μένει μία χαὶ πληϑύνεται ἐν τῇ πρὸς σῶμα ῥοπῇ, οὔτε μέ- 

γουσα ἡ σροὶς οὔτε ἐξισταμένη παντελῶς, ἀλλὰ xol μένουσά πῃ xol mpoi- 

οὖσα ἀφ᾽ τοῦ xai τῷ ἑἕτεροιοῦσϑαι πρὸς ἑαυτὴν ἀμυδροῦσα τὴν πρὸς 

ξαυτὴν ταὐτότητα, xal τὴν ἐπιστροφὴν 2 unis ἑαυτὴν χαλῶσα τῇ πρὸς 
τὰ δεύτερα ῥοῇ, οὐχ οὕτω ῥεύσασα ὡς μὴ xal ἐπιστρέφειν πως μετ 
ἐπιστροφῆς γὰρ πᾶσα t, λογικὴ συγχατάϑεσις, ὡς xoi ἤδη εἴ 

χατὰ τὴν ἔξω ῥοὴν τῆς Ψυχῆς νοῦς νοεῖ οὐ χαϑ’ ἑαυτὸν οὐδὲ ὕὅφ᾽ ἑαυτοῦ 
οὐδὲ OU αὑτοῦ, ἀλλ᾽ ὡς ἣ Medus ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, οὕτως αὐτὸς ὑπὸ 
τοῦ νοητοῦ χαὶ τοῦ συστοίχου ἐχείνῳ νοῦ διεγειρόμενός τε χαὶ πληρούμενος 

ὡς ἄλλος ὕπ᾽ ἄλλου διὰ τὴν τοῦ ῥεύσαντος πρὸς τὸν μείναντα ἑτερότητα. 

χαὶ ταύτῃ πάσχειν τι ἂν εἴη τὸ χατὰ τὸν ῥεύσαντα vosiy ὡς óc ἕτέι 
, πληρούμενον" τὸ μὲν γὰρ τὶ πρόσχειται τῷ πάσχειν, ἵνα μὴ φϑαρτιχὸν τὸ 

10 

23 

63: 

10 

φησι p. 490213 15 ὡς om. a 18 ἐρεῖ p. 490 14 sq. 20 αἰσϑητά] νοητά A! 

αὑτῷ scripsi: αὐτὸ Aa 25 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 26 δὲ addidi 30 pé- 

γουσα — προϊοῦσα] κατὰ τὸν πρείττονα — κατὰ τὸν ὑλικὸν ab alia manu supra scriptum A 
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πάσχειν ἀχούσωμεν. τὸ δὲ Tj τι τοιοῦτον ἕτερον ὡς xal τοῦ αἰσϑητικχοῦ 63r 
διαφέρον πάϑος. χυριώτερον γὰρ ἐχεῖ διὰ τὴν τοῦ ὀργάνου χίνησιν xol 
διὰ τὴν τῶν αἰσϑητῶν παντελῆ πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἑτερότητα xol τὴν ἔξω 
er SUN QUON M E » » ^ V i] » Ὑ , ? »y 

ὕπαρξιν. ἐπὶ δὲ τοῦ νοεῖν οὔτε ἄλλο πάντῃ τὸ νοητὸν οὔτε ἔξω ἀλλ᾽ εἴσω, 

5 οὔτε σωματική τις γίνεται χίνησις, ἐπεὶ μηδὲ ὡς ὀργάνου δεῖ, ἀλλὰ χατὰ 
, δ ΟΣ Cn ? c E λ ́ ς 1 c δὲ Axe n2 € I c 90 μόνην τὴν ὡς ὑφ᾽ ἑτέρου πλήρωσιν ἢ πάϑη. ἡ δὲ xal x ἑαυτοῦ πως 3 

διὰ τὴν μίαν τῆς ψυχῆς οὐσίαν, τοιοῦτόν τι ἕτερον, ὡς ἅμα μὲν ὁμοιότητα 
σῶζον πρὸς τὸ πάϑος διὰ τὴν ὡς ἑτέρωϑεν ἔνδοσιν, ἅμα δὲ ἕτερον ὃν τοῦ 

΄ M Δ σευ e -Ὁ 7, σ M ὧν ec M c NJ πάϑους διὰ τὴν xal Óg' ἑαυτοῦ τελείωσιν. ὅϑεν xol ζητεῖ ἢ ψυχὴ ὡς μὴ 
10 ἔχουσα χαὶ εὑρίσχει τὰ πράγματα εἰς ἑαυτὴν βλέπουσα ὡς ἔχουσα. ἐπεὶ 

δὲ ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν ἐναργεστέρων οὐσῶν εἰς τὰς οὐσίας ἡμῖν ἣ ἀναφορά, 
t2 ὧι ότως ἀπὸ τοῦ νοεῖν εἰς τὴν περὶ τῆς τοῦ οὕτω νοοῦντος ἥμᾶς προσβι- e -υ ΩΝ 

βάζει ϑεωρίαν. οὐ μὴν ὡς ἐπὶ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι τὰ αἰσϑητὰ χαὶ πρὸ τῆς 

αἰσθητικῆς ἐνεργείας, οὕτω xal τὰ νοητὰ πρὸ τοῦ ἐνεργεῖν προλαμβάνει, διό- 

15 τι τὸ νοητὸν χρυφιώτερον τοῦ χατὰ τὸν προϊόντα νοῦν νοεῖν ὡς οὐσιω- 

δέστερον, ὡς μονιμώτερον, ὡς ὅλως πρῶτον χαὶ ἀχρότατον τῆς ψυχῆς. 

^ p.429315 ᾿Απαϑὲς dpa δεῖ εἶναι, δεχτιχὸν δὲ τοῦ εἴδους. 

Ἐπειδὴ πάσχειν ἔφη τὸ δέχεσϑαι xoi ἑτέρωϑεν ἔχειν τὰ γνωστά, 80 
εἰχότως ἀπαϑὲς λέγει τὸ δεχτιχὸν μὲν μήπω δὲ ἔχον. ὁρᾷ γὰρ τὴν προελ- 

20 ϑοῦσαν χαὶ ἀφισταμένην ἑαυτῆς. xol ταύτην ἔτι ἀτελῇ λογικὴν ἡμῶν ζωήν, 
οἵα ἢ τῶν ἀνεπιστημόνων χαὶ οὐδαμῇ τὰς τῶν πραγμάτων οὐσίας γινώσχειν 

ἰσχυόντων ἐπεὶ γινώσχει γε xal τότε ἢ ψυχή, ἀλλὰ τὰ συμβεβηχότα xai 

ἐπαχολουϑοῦντα τῇ οὐσίᾳ. οὐχ ὡς ἣ αἴσϑησις xol f, φαντασία τὰ ἄτομα, 
ἀλλὰ τὰ xot, λογικῶς περὶ αὐτὰ ἐνεργοῦσα xoi τὸ πρὸς ἄλληλα αὐτῶν 35 

25 ἀχόλουϑον T, ἀντίϑετον, τὸ προηγούμενόν τε xol ἑπόμενον ϑεωροῦσα, ὡς 
πᾶσαι αἵ περὶ τὰ ἔνυλα τέχναι, ἤδη δὲ xal αἱ μαϑηματιχαὶ λεγόμεναι 
ἐπιστῆμαι: οὐδὲ γὰρ αὗται οὐσίας, ἀλλὰ σχήματα xol μεγέϑη xal πάϑας 
χαὶ χινήσεις xoi πρὸς ἄλληλα συμφωνίας ἐπισχοποῦσιν, οὐ τοὺς οὐσιώδεις 

αὐτῶν λόγους (ἀδιάστατοι γὰρ xal ἡνωμένοι οὗτοι), ἀλλὰ τὰς ἐχβεβηχκότως 

80 ἀπ᾽ αὐτῶν xai Ot ἑτερότητος προελϑούσας διαστάσεις χαὶ μερισμούς. ἀλλ᾽ 40 

' εἰ χαὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἦχει,. πῶς οὐχὶ xai ταῦτα 6 ἔξω προελϑὼν 

γνώσεται νοῦς χατά τινα τῶν εἰδῶν μέϑεξιν, ἵνα χαὶ μὴ μάτην ὑπάρχῃ τὰ 
γοητὰ ἐν τῇ ψυχῇ εἴδη, οὐδὲν εἰς τὸν νοῦν ἐνεργοῦντα; ἢ ἐνεργήσει μὲν 

χαὶ τότε, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς νοητὰ οὐδὲ ὡς εἴδη. οὐσίαι γὰρ ἀμέριστοι χαὶ 
35 ὅροι τὰ νοητὰ xal πᾶν εἶδος: μεταλαμβάνει δὲ ἐν τῇ ἀτελεῖ ἔξω ῥοπῇ τῶν 

νοητῶν εἰδῶν οὐχ ὡς οὐσιῶν οὐδὲ ὡς ἀμερίστων γνωστῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἀπο- 45 
τελευτώντων εἰς μερισμὸν xol πάϑη xol ὅλως τὴν ταῖς οὐσίαις ἐπαχολου- 

ϑοῦσαν φύσιν. εἰχότως ἄρα τὸ ἀπαϑὲς αὐτοῦ ἑρμηνεύων ὡς μήπω μὲν ἔχον 

δεχτιχὸν δέ, οὐχ ἁπλῶς ἔφη τοῦ γνωστοῦ ἀλλὰ τοῦ εἴδους, ὅπερ ἀμέριστός 
40 ἐστι xal οὐσιῴώδης ὅρος καὶ νοητός. νοῦς γὰρ ᾧ τοὺς ὅρους γινώσχομεν. 

ϑο 

1 πάσχειν À 2 πάϑους à 2" πάϑαι Α 
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p.499316 Καὶ δυνάμει τοιοῦτον ἀλλὰ μὴ τοῦτο. 

5 , ANA AJ »a —L [d »*, c - ES ! A. M ^ 

Οὐ 149» ἐπειδὴ μὴ ἤδη τέλειος 6 ἔξω ῥέψας τῆς ψυχῆς νοῦς, xai 
5 pores εἶναι del ἀτελής, ἀλλὰ xal τελειοῦσϑαι δύναται, ὅτε, χαίτοι μένων 

δὲν. 2 ΄ : ^ δ. σ᾿» ΞῚΞ -— M e p 

ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ, ὡς 6 ἐπιστήμων χατὰ τὴν ἕξιν τελειοῦται, προβολὴν τῆς 

οὐσίας χαὶ αὐτὴν ὑπάρχουσαν: διὸ χαὶ αὐτὴ ἐν ἀποστάσει τῆς οὐσίας χαὶ 

ἔξω. ταύτῃ μὲν οὖν δυνάμει, χαὶ ὡς ἑτέρωϑεν ὑποδεχόμενος χαὶ ὡς ἔτι 
ἀτελὴς χαὶ οὔπω δεδεγμένος. ἐπε τ᾿ e2 δευτέρως ἐστὶ νοῦς ὃ προελθὼν τοῦ 

᾽ 5 M y , , , », v v ? , - - , , ? χατ αὐτὴν τὴν πρώτην οὐσίαν, οὐδὲ τὸ ἐχείνῳ τῷ νῷ σύστοιχον ἀλλ 
ὑφειμένον xal τοιοῦτον, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτό. ὀρϑῶς ἄρα δυνάμει τοιοῦτον 
ἀλλὰ μὴ τοῦτο εἴρηται. 

.499416 Καὶ 6uoíoc ἔχειν, ὥσπερ τὸ αἰσϑητιχὸν πρὸς τὰ 
Ρ D ? 

αἰσϑητά, οὕτω τὸν νοῦν πρὸς τὰ νοητά. 

Τοῦτο δηλαδὴ τὸ νοοῦν τὸ περὶ οὗ λόγος, ὅπερ χαὶ πρόχειται σχοπεῖν 
' ^ »y - 7 , 

xat προείρηται "eb δὴ ἔστι τὸ νοεῖν ὥσπερ τὸ αἰσϑάνεσϑαι᾽, καὶ ἀφ᾽ οὗ 
- c eo 

γίνεται τὸ νοεῖν: ᾧ εὐλόγως ἐπάξει, xal τὸν ἤδη γενόμενον οὕτως ἕχαστο, 
ὡς ὃ E λέγεται ὁ xav! ἐν τος ὃ δὴ μήπω γεγονὼς ὁμοίως 

^ 

ἔχει πρὸς τὰ νοητά, ὡς τὸ αἰσϑητιχὸν πρὸς τὰ αἰσϑητα, eigo 
, 

χαλῶν τὸ δυνάμενον μὲν αἰσϑάνεσϑαι, οὔπω δὲ αἰσϑανόμενον ̓  ὡς χαὶ χατὰ 
τὸ ἑτέρωϑεν τελειοῦσϑαι χαὶ χατὰ τὸ δυνάμει peer xat πρός qe χατὰ 

αὐτὰ ἀλλὰ τοιαῦτα οἷα τὰ πρωτότυπα εἶναι τὰ ἐγγινόμενα. οὔτε 
γὰρ τὰ atc ϑητὰ αὐτὰ ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ, ἀλλὰ τὰ τούτων εἴδη. συμβε πω 

δ 
ὄντα Sr οὔτε τὰ Veget αὐτὰ ἐν τῷ νῷ τούτῳ, ἀλλὰ τοιαῦτα " πλὴν ὅτι 

τὰ μὲν (nne uuu τῶν το αν ὡς ζωτιχὰ χαὶ εἰς τὸ ἀμερὲς 

συναιρούμενα. τὰ δὲ "gene ὑφεῖται τῶν νοητῶν ε εἴσω μενόντων προΐ- 
5 ' Y, 

όντα εἰς τὰ ἔξω" xol ὅτι τὰ μὲν τ pee cepa τῶν αἰσὺὑητιχῶν, 

τὰ δὲ νοητὰ ἅμα ἕτερα χαὶ ταὐτά (οὐ γὰρ ἕτερος μόνον ἀλλὰ χαὶ ὃ αὐτὸς 
ἘΝ er i - ΄ “Ἦν Xen ᾿ P EVO NEN ΄ m τι αν ibn ὃ ῥυεὶς τῷ μένοντι νῷ)" xai ὅτι τὰ μὲν αἰσϑητὰ διὰ μέσου τοῦ αἰσϑητηρίου 
ἐγείρει τὸ atc peres εἰς τὸ RPM ποιοῦντα (ἢ γὰρ αἰσϑητιχὴ 2 
τῇ πὶ oed τῶν οἰχείων λόγων χατὰ τὸ εἶδος ἵσταται τῶν αἰσϑητῶν). τὰ 

δὲ νοητὰ ἀμέσως αὐτὸν τελειοῖ τὸν νοῦν, αὐτενεργήτως χαὶ τοῦτον ἐχεῖθεν 

πληρούμενον. 

p.429318 ᾿Ανάγχη ἄρα, ἐπεὶ πάντα νοεῖ, ἀμιγῆ εἶναι, ὥσπερ 
φησὶν ᾿Αναξαγόρας, ἵνα χρατῇ. 

Δῆλον ὅτι χαὶ ταῦτα περὶ τοῦ νῦν quo ιμένου λέγεται νοῦ τοῦ xal 
προελϑόντος χαὶ ἔτι ἀτελοῦς. χαὶ οὗτος οὐδέν ἐστι τῶν νοητῶν, ἀλλὰ πρὸς 

πάντα ὑπάρχει ἀμιγής, ἵνα πάντα χατὰ μέϑεξιν νοῇ χαὶ οὐ δι’ αὑτοῦ, 

ἀλλὰ διὰ τὴν ἑτέρωϑεν τελειότητα: ἐπεὶ 
[4 ev ὅ γε ὡς ὃ ἐπιστήμων ἕχαστα ος 

19 δυνάμενον ἃ 96 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ Aa 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 15 

50 
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ἑαυτοῦ xal οὐχέτι ἀμιγής. ἀλλὰ ὧν ἕχαστα, xol μειζόνως 063v 
χατὰ τὴν πρώτην τς ψυχῆς ἑστὼς οὐσίαν, xal τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια. ἀλλ᾽ 

ετάληψιν ἑτέρων πάντα νοῶν ἀμιγής ἐστι πρὸς πάντα πρὶν νοεῖν" 
γὰρ ὕλη ὑπόχειται τοῖς οἷς νοεῖ, ἀνείδεον δὲ πάντῃ τὸ χαϑαρῶς ὑλιχόν. 
οὐδὲ ἐπὶ τῶν σωμάτων συγχωροῦμεν ἕν τι τῶν gro ἢ ὅλως τι 

οπεποιημένον εἶναι τὴν Hes ÜÀvv. ἔστι γάρ τις πρὸς ἄλληλα τοῖς 
Ὅεσιν ἀντίϑεσις, δι᾿ ἣν τὸ xa" ὁτιοῦν αὐτῶν οὐσιωμένον παραϊοδίθ το τοὶ 80 

πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν ὑὁποδοχήν, ἀντιφράττοντος T, ἀντιφράξοντος τοῦ ἐνυ- 
πάρχοντος πᾶσιν αὐτοῖς. ἵνα οὖν χαταχρατῇ χαὶ εἰλιχρινῶς ἕχαστα γνωρίζῃ 

10 6 τοιοῦτος νοῦς, ἀμιγὴς ἔστω πρὸς πάντα, ὥσπερ ᾿Λναξαγόρας φυλάττει 
ἀμιγῆ πρὸς τὰς ΠΡ ας τὸν νοῦν, ἵνα αὐτῶν πασῶν χρατῇ, οὗτος μὲν 

πάντα δημιουργῶν xoi νοῶν ἐξῃρημένως, ὃ δὲ τῆς ψυχῆς ὑλιχὸς οὗτος 
νοῦς ὑφειμένως, ἵνα ἀκωλύτως μετέχῃ πάντων. 25 

p.4299421 Ὥστε μηδ’ αὐτοῦ εἶναι φύσιν μηδεμίαν ἀλλ᾽ ἢ ταύτην, 
15 ὅτι δυνατός. 

-— 

Τὸ ὥστ sen ΠΣ pow ce ue τῆς ἄν ἀχουστέον. EUN bos 

ὃ Oi νοῦς οὗτος χατὰ τὴν 1457 οὐσίωται χαὶ αὐτὸς ψυχὴν xal eus 40 

τὰ ἃ αἰσϑητά, ὡς εἴρηται. ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ ὡς τῆς αἰσϑήσεως μηδεμίαν ἐχούσης 
φύσιν ὙΠΉΤ ἐπὶ τοῦ μηδὲ αὐτοῦ: χαὶ γὰρ χαὶ αὐτὸς χαὶ ἣ αἴσϑησις 
ἰδίας eon τινας φύσεις. ἀλλὰ τὸ μὲν ῥητὸν χαταστῇσαι χρὴ μεταϑέντας 
τὸ αὐτοῦ ὧδέ πως ὥστε μηδὲ εἶναι φύσιν αὐτοῦ μηδεμίαν, ἵνα μὴ χαὶ 

ἄλλο τι αὐτῷ ὡς ὅμοιον συμπαραλαμβάνειν ἀναγχαζώμεϑα. τὸ δὲ μηδεμίαν 
αὐτοῦ εἶναι φύσιν ἀληϑές, εἰ φύσιν ἀχούοιμεν τὴν νοητήν τε xal νοεράν. 

95 οὔτε γὰρ νοεῖ οὔτε νοεῖται χατ᾽ ἐνέργειαν, ἀλλὰ μόνον ἐστὲ πρὸς ἄμφω 45 

δυνάμει πρὶν νοεῖν, ἕως ἂν ἀτελὴς Y. χἂν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ γινώσχῃ, ἀλλ᾽ 

οὐ τὰ νοητά, ἅ εἰσιν οὐσιώδεις dedi οὐδὲ νοῦς οὖν ἐστιν, ἐπειδὴ νοητῶν 
γνῶσις ὃ νοῦς, νοητὰ Oi ὅσων μὴ αἴσϑησις γνωριστική" ἐπεὶ xal διαιρεῖν 
[0] z— ἰς δύο τὰ ὄντα εἰώϑαμεν, εἰς νοητά τε xol αἰσϑητά. εἰκότως dpa xol 

30 χαλεῖσϑαι λέγει τὸν τοιοῦτον τῆς ψυχῆς νοῦν, ὡς μήπω ὄντα διὰ τὸ μὴ 
2 ET , y , ^N [rd ON N ^ f s zy - Ld SY L Wege ee χαλούμενον ὃὲ ὅμως διὰ τὸ δυνάμει εἶναι νοῦν μόνον χαὶ 50 
Pus) εἶναι τῶν πεν εἰδῶν, ἅπερ ὄντα λέγει ὡς χυρίως ὄντα ἐνεργείᾳ, 
πρὶν νοεῖν: γοῶν γὰρ χατά τι πάντως ὁρίζεται τῶν νοητῶν χαὶ ἔστιν οἷον 

τὸ νοούμενον. 

39 p.429223 Λέγω δὲ νοῦν, ᾧ διανοεῖται xal ὑπολαμβάνει ἣ toy. | 
[y 

Ἐν γὰρ ταῖς διεξοδιχαῖς τοῦ λόγου μεταβάσεσιν, ἃς ἀπὸ τοῦ διανύειν 64r 
^ e , ^ - — ^ 

γνωστιχῶς ἢ διάνοια δηλοῖ, xui ἐν τῇ χατά τινα ἀπόστασιν ϑεωρίᾳ, ἣν 1, 

 οὐσιωμένων ἃ 14 post φύσιν add. τινὰ Aa 15 δυνατόν ex Arist. ἃ 
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ὑπόληψις σημαίνει. τό τε ἀτελὲς ἐπισυμβαίνει ποτέ, ὡς μηδὲν νοεῖν, χαὶ τὸ 64r 
xo) ἕξιν τέλειον, ὅτε δύναται χαὶ τἄλλα OU ἑαυτοῦ xoi αὑτὸν νοεῖν. 

p.429a224 Διὸ οὐδὲ μεμ 
D 

τις γὰρ ἄν γένοιτο, ἢ ϑερμὸς ἢ ψυχρός, xdv ὄργανόν τι εἴη 6 

5 ὥσπερ τῷ αἰσϑητιχῷ᾽" νῦν δὲ οὐδέν ἐστιν. 

Ἐπειδὴ δυνάμει μόνον εἶπε τὸν εἰρημένον νοῦν χαὶ μηδὲν εἶναι ἐνεργείᾳ 
τῶν ὄντων χαὶ μηδεμίαν εἶναι φύσιν αὐτοῦ ἀλλ᾽ ἢ μόνον ὅτι δυνατός. 

εὐλαβήϑη οὐχὶ μὴ ἀνούσιον T, ἄζων αὐτὸν ὑποπτεύσωμεν (ζωὴ γὰρ πάντως 

xol οὐσία f γινώσχειν τε χαὶ φρονεῖν δυναμένη χαὶ τῶν νοητῶν γνωστιχῶς 

10 μεταλαγχάνειν εἰδῶν) οὐ τοῦτο οὖν εὐλαβήϑη, ἀλλὰ μὴ σωματοειδής τις 
ὑπονοηϑῇ εἶναι ζωὴ χαὶ οὐσία, διότι ἐν σώμασι μάλιστα τὸ δυνάμει 10 

χαὶ ἀτελὲς xal αἱ μεταβολαί, δείχνυσιν αὐτὸν πάσης ἀχωρίστου σωμάτων 
ζωῆς ἐξῃρημένον. διττὴ Oi ἢ ἀχώριστος, T, τε αὐτὸ εἰδοποιοῦσα τὸ ζωτιχὸν 
με σνον, xqU ἣν ζῶν ἐστιν, xol ἢ ὡς ὀργάνῳ τῷ ἤδη ζῶντι σώματι 

15 Xponévo ὡς ὃ πλωτὴρ τῇ νηΐ, χαϑ᾽ ὅσον χρῆται, ἀχώριστος οὖσα οὐδε- 
τέρα πρὸς τὰ νοητὰ δυναμένη συναρμόζεσϑαι, ὅτε T, τοῦ ὀργάνου ζωὴ 
xol μεμ, Bc ᾧ σώματι xal συμπεφυρμένη ταῖς ἐν αὐτῷ ποιότησι. τό τε 
γὰρ σῶμα xai τῶν φυσιχῶν ὑφεῖται εἰδῶν xol μειζόνως τῶν νοητῶν, a 
παϑητιχαὶ ποιότητες πάσης cues οὐσίας πόρρω τῶν νοητῶν dmo- 

τι , 20 πεπτώχασιν᾽ ὥστε xai ἣ ταύταις συμπεφυρμένη ζωὴ xol τῷ σώματι με- 
[ D 

μιγμένη οὐχ ἄν ποτε τοῖς νοητοῖς συναρμοσϑείη. τὸ γὰρ ὅλον τοῦ σώματος 
γινομένη, ὅπερ ἣ μῖξις δηλοῖ, καὶ τοῦ χοινῇ πο τῶν γενητῶν εἴδους 

ἀπολείπεται. οὔπω λέγω τῶν ἐξῃρημένων: ἀπολείπεται δὲ xal τῆς πρὸς 

αὑτὴν ἐπιστροφῆς, ὡς μὴ δύνασϑαι ἑαυτὴν νοεῖν. xol ἔτι μᾶλλον ἣ τῶν 90 

95 ποιοτήτων ἀνάπλησις τὸ ἀνεπιτήδειον αὐτῆς πρὸς νοερὰν ἐν Ἐπ χαὶ τὸ 

πρὸς νοητὰ εἴδη ἀνάρμοστον ἐπιδείχνυσι. τὸν γὰρ οὐσιῶν εἰδητιχῶν ἀντι- 
ληψόμενον λόγον χαϑαρεύειν δεῖ τῶν συμβεβηχότων χαὶ μάλιστα τῶν 
ἐσχάτων, οἷαι. αἱ παϑητικαὶ ποιότητες, xol ἀμιγῆ πρὸς σῶμα εἶναι, ἵνα xal 
νοῇ τὰ ἀμέριστα ἰχαὶ πρὸς ξαυτὸν ἐπιστρέφειν ἰσχύῃ. ἀλλὰ πόϑεν, ὅτι Ἢ τ AU ca "xat προς ξ τῇ ei peosz σχυῦ- αλλ ποῦξν. Ot 

80 οὐδέν ἐστιν αὐτῷ ὄργανον, ὥστε παντελῶς εἶναι χωριστὸν σωμάτων ; T, τοῦτο 
[rd 2 M 2 Ὁ» * , e b! ^ -Ὁ E , 

ὕστερον ἐναργῶς ἐπιδείξει μιχρὸν προελϑών, ὅταν τὸ διάφορον τῆς ἀπαϑείας 95 
τοῦ νοῦ xal τοῦ αἰσϑητιχοῦ ἐμφαίνῃ.- 

5^ ὦ 

Ρ. 429.921 Καὶ εὖ δὴ οἱ λέγοντες τὴν ψυχὴν τόπον εἰδῶν. 

E T ^ , CIN PM ! AT 5» L » ' e * oQ 

παινεὶ τοὺς τόπον εἰδῶν eil nne ἀποφηναμένους. xat ἅμα μὲν 38 

35 δηλῶν, ὡς οὐ περὶ τοῦ περ τ ὑπὸ ψυχῆς γοῦ ἦν ὃ SE αὐτῷ 
Y (Sxsivoc γὰρ οὐ ψυχὴ ἀλλὰ χρείττων οὐσία), ἅμα δέ, ὅτι τῶι οὗ τὰ συμ- 30 

βεβηχότα χαλεῖ (τούτων γὰρ xal f αἰσϑητιχὴ δεχτιχή), ἀλλὰ τὰς xa) αὑτὰς 

1 μηδὲ ἃ 2 αὑτὸν scripsi: αὐτὸν Aa 4 γὰρ ἄν τις ἃ γίγνοιτο ἃ ἢ prius om. ἃ 

11 σώματι ἃ 12 δείχνυσιν scripsi: δειχνύουσιν Aa 16 ὅτε scripsi: οὔτε Aa 22. 24 γι- 

vopévr et αὑτὴν scripsi: γινόμενον et αὐτὸν Aa 33 post ψυχὴν ex Arist. add. εἶναι ἃ 

1593 
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Dic ^ ΄ [4 - y e Q? CEN e , 5 - , 
οὐσίας T, πάντῃ ἑαυτῶν οὔσας, ἢ xxU αὑτὰ δριζόμενα οὐσιοῦται. τόπος 64r 

δὲ ὡς δεχτιχὴ ἐπιχτήτως xal ἔξωϑέν πως, ἵνα σώζηται fj πρὸς τὸν σωμα- 
z 

Y , 5 2 ό ΠΡ ὅλη ἔσται τόπος, ἀλλ πον ἀναλογία. εἰ δὲ τοῦτο, οὐδὲ T 
c 2 , No, ς mE z ES E ' , E 

ἢ εἰρημένη xai ὅλως ἣ πεὶ ἥ γε μένουσα ἔστι τὰ σύστοιχα 

αὐτῇ εἴδη ἀλλ᾽ οὐ δέχεται, xal δυνάμει ἀλλ᾽ οὐκ ἐντελεχείᾳ ἢ ἀποστᾶσα σι 

^N πως ἑαυτῆς, ἣ δὲ εἰς ἑαυτὴν ὅλη στραφεῖσα xal χατὰ τὴν ἑαυτῆς στᾶσα 35 
9 , , ^ , » m ^N ΡΣ , 5 ΄ 

οὐσίαν οὐ δυνάμει ἔτι ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, μᾶλλον δὲ ἣ ἐνέργεια αὐτή. 

[0 

p.499a29 Ὅτι δ᾽ οὐχ ὁμοία f, ἀπάϑεια τοῦ αἰσϑητιχοῦ xal τοῦ 

ὶ τῶν αἰσϑητηρίων χαὶ τῆς αἰσϑήσεως. νγοητιχοῦ, φανερὸν ἐπ 

10 Βούλεται μὲν διὰ τούτων ἐπιδεῖξαι τὸ προειρημένον, ὅτι οὐδέν ἐστιν 41 

ὄργανον ἐν τῇ τῶν νοητῶν εἰδῶν ϑεωρίᾳ" δείχνυσι δὲ ix τῆς πρὸς τὴν 

αἴσϑησιν τοῦ νοῦ παραβολῆς, ἵνα διὰ τῆς αἰσϑήσεως γνόντες, τί πάσχει 

πᾶν τὸ OU ὀργάνου τι γινῶσχον “πη ΠΡ δὲ τοῦ πάϑους δρῶντες τὸ 

Τ 

, 

L 

νοητιχόν, xal τῆς Ot ὀργάνου ϑεωρίας ἐξῃρημέ ένον αὐτὸ ϑώμεϑα. ἀπαάϑειαν 
^ —- M M »v 

15 δὲ χαλεῖ τὴν ἐν τῷ δεχτιχῷ τινος οὔπω γεγονυῖαν ὑποδοχήν. εἰ τοίνυν 45 

ux ὁμοία ἢ ἔν τε τῷ αἰσϑητιχῷ xol τῷ νοητιχῷ ἀπάϑεια, οὔτε τὸ δεχτιχὸν 
, , , » e [4 ^ ΄ , * ς i , o 

iy ἀμφοτέροις ὅμοιον οὔτε ἢ ὑποδοχή. τίς οὖν ἢ ἀνομοιότης; ὅτι T μὲν 

τοῦ αἰσϑητιχοῦ ὑποδοχὴ μετὰ τροπῆς τινος χαὶ μεταβολῆς xal σωματιχῇς 
euren πείσεως (παϑεῖν γάρ τι δεῖ τὸ αἰσϑητήριον ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν, 

20 εἰ ἐνεργεῖν μέλλοι ἢ αἴσϑησις), ἢ δὲ τοῦ vegas ἄτρεπτος xal xwv. οἰχείαν 

ἐνέργειαν ἢ μετάληψις. τῷ τοῦτο δῆλον: ὅτι T, μὲν αἴσϑησις σφοδροῦ 
P4 G “Ὁ -* “Ὁ e »v 

τινος ἀντιλαμβανομένη ἰδίου αἰσϑητοῦ, otov λαμπροῦ χρώματος T, ὄψις, 50 

ἀδυνατεῖ παραυτίχα τῶν ἀμυδροτέρων ἀντιλαμβάνεσϑαι, 6 ὃὲ νοῦς οἷός τε 
ἐχ τῆς τῶν σφόδρα νοητῶν ϑεωρίας (τοιαῦτα δὲ ὅσα εἰδιχώτερα χαὶ oi 
, , σ Y ΄ , M sym , 5 

ἐπαναβεβηχότες ὅροι χαὶ χρείττους τελειότητες χαὶ οὐσίαι χαϑαρώτεραι) 
b MJ , ΄ M - N uA, ΦΥ͂. NUN M “Ὁ ' "a 

χαὶ τὰ ἐλάττω νοητὰ νοεῖν, xal μᾶλλον οἷός τε Tj πρὶν νοῆσαι τὰ μείζω" 

n2 σι 

πιρρώννυται γὰρ T; νόησις ἐκ τῆς τῶν χρειττόνων ϑεωρίας πρὸς τὴν τῶν 
δευτέρων γνῶσιν, ὅϑεν ἀρίστη T, £x τῶν ἀρχῶν xoi αἰτίων γνῶσις τῶν 

ἀρχομένων τε xol αἰτιατῶν. τί οὖν τὸ τῆς διαφορᾶς αἴτιον; | ὅτι τὸ μὲν 64v 
80 αἰσϑητιχὸν οὐχ ἄνευ σώματος ἐνεργεῖ χαὶ δέχεται τὰ εἴδη, ἐν τῇ ὑποδοχῇ 

διαχρινομένου ἢ συγχρινομένου χαὶ ὅλως σωματιχὴν ὑπομένοντος πάϑην 
τοῦ ὀργάνου, χαὶ ἐναργέστατα πληττομένου ἐν ταῖς τῶν Go URE αἰσϑητῶν 
μεταλήψεσι" μειζόνως - οὖν gue διακεχριμένον τὸ RISE ὑπὸ τοῦ 
ἔλαττον διαχρίνοντος ἀπαϑὲς μένον οὐ χινεῖ τὴν περὶ αὐτὸ τῆς aT 

35 ζωῇς ἐνέργειαν: ὃ δὲ νοῦς χωριστὸς ὧν παντὸς σώματος οὐδὲν δεῖται 

τροπῆς T, σωματοειδοῦς πείσεως" διὸ οὐδὲ παραποδίζεται πρὸς τὴν τῶν 
ὑφειμένων ϑεωρίαν, χατὰ χαϑαρὰν ἴδιον ἐνέργειαν χαὶ τὰ ἀπὸ τῶν or 
ἥχοντα ὑποδεχόμενος, χαὶ οὐ πάσχων τὸ σῶμα ἀλλ᾽ ἐνεργῶν τὰ διάφορα 
πάσχειν λεγόμενος. 

hj 

1 7 correxi: ἢ Aa 25 τελειότητες scripsi: τελειότητος Aa 26 νοητὰ om. a 

90 εἴδη} ἤδη a 
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1óom.a ὅ8 ὅλως ἃ 91 οὐδὲ scripsi: οὔτε ἃ 90. 51 αὑτοῦ scripsi: αὐτοῦ 
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p. 429»5 Ὅταν δ᾽ οὕτως Éxacxa γέ ἔνηται, ὡς ὁ ἐπιστήμων λέγεται 
ὃ xaT ἐνέργειαν. 

^ M * C 

eo προϊὼν νοῦς ὃτὲ υεν 60S 

τῶν εἰδῶν οὔτε τῶν οὐσιῶν ἐπαΐων, z [0] 
PES 
Ce εὶ ῷ- ἘΝ a co 

e 
^ cl 

ῷ- a c1 {Ὁ g G 

ue e 

Da XN Sa ex o c e Sa 

E ovt νῷ ἐστι χαταληπτά, τῇ δὲ αἰσϑήσει οὔ (xol 
[ὦ : 

περ λόγῳ χαὶ τῷ χρείτ 

(, ἐπειδὴ xal τὸν λόγον νοῦν προσαγορεύει), δυνάμει τὴν d 
QU - , 

Qtà. τοῦτο λέγεται νοητα. 

^ - i. UAE ECT TONS n LUC ον αὶ ες - ὧν νοῦς xai ἀτελὴς xai ὑλιχός, ὡς ἐπιτήδειος μὲν πρὸς ὑποδοχὴν τῶν 
^ bJ e ^N 

(t KY» 

X3 

Ὡ [ΟἹ x o DAY w o cl [Ud Q A νοητῶν εἰδῶν x«i τῆς τούτων νοήσεως, οὔπω δὲ -— B 
΄ ' - M 5» - ΄ ε -I1/ - , 

τέλειος xai τῶν νοητῶν εἰδῶν πλήρης, ὡς οἷόν τε τῷ προελϑόντι νῷ, οὐχ 
΄ ^ -Ὁ » Al n A - , 2 - , Ἁ ἘΞ ΟΞ A [4 5 ΄ v — 

ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν τελειούμενος, ἀλλὰ τούτοις μὲν ὡς ἐσχάτοις ἴχνεσι τῶν 
ΕΣ 2m , an τεῦϑξ ὌΝ EUN ' 9...» -ὉὋὉ-΄ ".- ὭΣ E ἐς 

εἰδῶν ἐπιβαίνων, ἐντεῦϑεν ὃὲ ἐπὶ τὴν αὐτῶν τῶν εἰδῶν ζήτησιν ἐγειρόμενος LI 

τῇ εἰς ἑαυτὸν συννεύσει, xai ταύτῃ τῇ μενούσῃ τῆς ψυχῆς χαὶ πρωτίστῃ 

συναπτόμενος οὐσίᾳ. τελειοῦται ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῇ μενόντων εἰδῶν xal ὑπὸ 
τῆς ἡνωμένης ἐχείνῃ γνώσεως, οὐ γινόμενος μὲν. ὅπερ fj οὐσιώδης αὐτῆς 

, zr iJ » - 3 —M ^ 

2 οὐδὲ αὖ τὰ ἐν τῇ οὐσίᾳ αὐτῆς μένοντα εἴδη, χατὰ OE τὰ προσεγῶς 
MJ 

αὐτῶν ἐξηρτημένα xoi χατὰ τὴν συναπτομένην τῇ οὐσιώδει γνῶσιν πληρού- 

μενός τε χαὶ τελειούμενος, Gua τε ὡς ὑφ᾽ ἑτέρων τῶν μενόντων, ἧ προῆλϑεν 
ε , o SXEUCAAJ Lu τῶι , ^ LT 5: εἰν , 1 
ἑτεροιωϑείς, ἅμα Oi ὕφ᾽ ἑαυτοῦ. ἐπειδὴ εἷς πως xal ὃ αὐτὸς μένε! τε xod 

e HORA ue "nh 2 A Q^ 5 ς 3 FN 
πρόεισι. xai ἢ τελειότης τοίνυν ἐν τῷ προελϑόντι οὐχ οἵα ἣ οὐσιώδης, 

3 Ἁ a AJ M ^ , MJ , FN Y ' ce ^ M 

ἀλλὰ xaxà προβολὴν xai δευτέρα μετὰ τὴν οὐσιώδη xol χατὰ ἕξιν περὶ 
3E 2 ) , 5 [s [d 5 E ε 

γὰρ τὴν οὐσίαν ἀλλ᾽ οὐχ οὐσία T, ἕξις. ἀπὸ οὖν τῶν ὑστέρων . ἐπὶ τὰ 
c^ , CN 

πρῶτα ἐν τῇ περὶ τῶν οἷον μερῶν τῆς ψυχῆς ϑεωρίᾳ διὰ τῶν προσεχῶν 

ὶ 
Ἁ 

ἀνιὼν ὁ φιλόσοφος ἀπὸ τοῦ ὑλιχοῦ χαὶ ἀτελοῦς χαὶ δυνάμει μέτεισιν ἐπὶ 
CN iJ , 

μὲν xol αὐτόν, τελειωϑέντα δὲ τὴν χατὰ προβολὴν τελειότητα τὸν προϊόντα ᾿ 
΄ [4 e hd [4] [rd a Lo mm κ᾿ " : A3 ΡΣ 5 ΄ Pj 

γοῦν, ὃς Exacta λέγεται γίνεσϑαι ὡς ὃ χατ᾽ ἐνέργειαν ἐπιστήμων δηλαδὴ 

ἄνθρωπος. τοῦτο μὲν οὖν, τω τελείου νοῦ τὴν ἐνέρ- 
^ M SEN c σε, 3s e , S45 Ne d » 

d ἢ τὴν αὐτὴν τῇ ἕξει ἢ del ἑπομένην τιϑῶμεν" ἀλλ᾽ ὡς ἔχει ὃ xax 
΄ » » 

ἐνέρ τς EE τουτέστιν ὃ ἤδη τελείαν ἀπ codec τὴν ἕξιν, οὐχ ἀεὶ 
ὃὲ χατ᾽ αὐτὴν ἐνεργῶν, οὕτω χαὶ τὸν προελϑόντα τέλειον ὑποτιϑώμεϑα 

- P^ Ἁ ας γοῦν, διὰ τὴν πρόοδον ὥσπερ αὐτὸς ἀπομερίζεται τῆς οὐσίας, οὕτω χαὶ 
τὴν τη τον ὑεριζ Pom τῆς ἕξεως ἔχοντα, xal οὐδὲ ὡς ἑπομένην ἀεὶ 

τελειοῦσϑαι. οὐχοῦν χαὶ τὸ ἕχαστα 
M "YN hi 5 x 

ἀλλὰ ποτέ, διὰ τὸ ποτὲ xoi αὐτὸ 
, - 3.3 , - v CN ^ , , , - ^ - 

ὀρϑῶς ἐπ᾽ αὐτοῦ εἴρηται διὰ τὴν διῃρημένην ἐν αὐτῷ συναγωγὴν τῶν ε 
? wv) 5 

t- 

ES 
ἐς 

^ ^N , Εἰς, Ὁ. ' € , 

δῶν, τὸ OE γίνεσϑαι διά τε τὴν ἑτέρωϑεν xal τὴν οὐχ ἀΐδιον ἀλλὰ mo 
, 

τελειότητα. 

p.429»7 Τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν δύνηται ἐνεργεῖν δι᾿ αὑτοῦ. 

EJ δ ον Y M ῃ 7 x PM E 

To δύνασϑαι ἐνεργεῖν δι’ αὑτοῦ ἴδιον τοῦ προελθόντος μὲν τελείου 
^ [4 b] - -Ἢ La -- * e 

νοῦ. ὃ γὰρ ὑλιχὸς νοῦς τελειοῦται μὲν xai ὑφ᾽ ξαυτοῦ, ἡ εἷς χαὶ ὁ 
σ . M ^ - 

tóc ἐστιν ὅ τε μένων xai 6 προϊὼν τῆς ψυχῆς νοῦς, οὐ μὴν ἐνεργεῖν 
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δύναται xol γινώσχειν xw ξαυτὸν và νοητά, ἕως dy ἡ ἀτελής. ἀλλὰ τε-θάν 

Cae ὅς ἐστιν 6 νῦν εἰς ϑεωρίαν προχείμενος. οὐ μὴν οὐδ᾽ ὃ οὐσιώδης 40 

τῆς Ψ doxtis νοῦς δύναται OU ξαυτοῦ ἐνεργεῖν" οὐ γὰρ ἐν τῷ δυνάμει, ἀλλ᾽ 
ἐν τῷ ἤδη ἐνεργεῖν αὐτῷ τὸ εἶναι. οὗτος δὲ ἐν δυνάμει διὰ τὸ μὴ ἀεὶ 

5 ἐνεργεῖν, διὸ χαὶ αὐτὸς δυνάμει πως xol ὡς μὴ ἀεὶ SEHE xoi ὡς 

ἕτέρ εν τελειωϑείς, χαϑάπερ xoi τὸ ἤδη ζῶν ze δυνάμει ζωὴν ἔχειν 

λέγεται διὰ ci ἑτέρωϑεν ἀλλὰ 
Ἧ SE NUN, , 3 b] , [d , M M - 

ποτὲ ἐνδιδομένην. ἀλλ᾽ οὖχ ὁμοίως xal πρὶν μαϑεῖν Ti εὑρεῖν, 

i» ἐπίκτητον τῆς ζωῆς μετάληψιν οὐ μόνον 

οἷος ἵν ὃ ἀτελὴς νοῦς ἐχεῖνος γὰρ χαὶ see αὐτὴν τὴν τελείωσιν δυνάμει 45 

10 ἦν χαὶ τὴν πρὸς τὸ τελειοῦν ἑτερότητα πλείονα χαὶ ἐναργεστέραν διέστηχεν. 

ν.42909 Καὶ αὐτὸς δὲ αὑτὸν τότε δύναται νοεῖν. 

Οὐ χατὰ συμβεβηχὸς τῷ τὰ νοητὰ ἔχειν χαὶ εἶναί πως ὃ αὐτὸς τοῖς 

νοουμένοις εἴδεσιν, ὡς προηγουμένως τὰ εἴδη ἀλλ᾽ οὐχ ἑαυτὸν νοῶν, ὡς 
᾿Αλέξανδρος βούλεται, xal ἑαυτὸν δὲ νοῶν προηγουμένως: ἐπεὶ πόϑεν ἢ 50 

15 ὃ ᾿Αλέξανδρος T, ἡμεῖς περὶ αὐτοῦ τι γράφομεν, μὴ νοοῦντος ξαυτόν. χαὶ 

τὴν νόησιν xai τὴν ζωὴν καὶ τὴν οὐσίαν ξαυτοῦ, ἵνα χαὶ νοῦς ἢ ἀλλὰ μὴ 

αἴσϑησις, πρὸς ἄλλα ἀποτεινόμενος xoi τῇ πρὸς αὐτὰ ἀποτάσει ἑαυτοῦ 

συναισϑανόμενος; χαὶ γὰρ οὐ μόνον ἐστὶ νοῦς ἀλλὰ χαὶ νοητός, ὥσπερ τὰ 
ἄλλα νοητὰ εἴδη μεταλαγχάνων ἐκ τῶν οὐσιωδῶν τῆς ψυχῆς, οὕτω χαὶ 

20 νοῦς xai νοητός [τε] ὑπὸ τοῦ οὐσιώδους νοεροῦ τε χαὶ νοουμένου γινόμενος. 

ἀλλ᾽ οὐδέν, φησὶν ὃ ̓ Αλέξανδρος, αὐτὸ | ὕφ᾽ ξαυτοῦ πάσχει" τὸ δὲ νοεῖν ἐν 65r 
τῷ πάσχειν τὸν νοῦν ὑπὸ τοῦ νοητοῦ εἶναι ἐδόχει. οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ 

τῷ αἰσϑάνεσϑαι ὅμοιον χαὶ ὃ ἑτέρωϑέν πως τελειοῦται, κἂν αὐτενεργήτως 
τὴν ἑτέρωϑεν παραδέχηται τελειότητα. πάσχει οὖν xal 6 ὑλιχὸς νοῦς xol 

25 6 ἤδη χατὰ τὴν προβολὴν τελειωϑείς, ἣ ὑπὸ τοῦ οὐσιώδους τελειοῦται 
νοητοῦ, χαὶ ὡς νοῦς χαὶ ὡς νοητὸς γινόμενος᾽ ἅπαξ ὃὲ τελειωϑεὶς αὐτὸς 5 

ἑαυτὸν xal τὰ ἐν αὐτῷ εἴδη νοεῖ ἀπαϑῶς xwv ἐνέργειαν τελείαν. τὸ 
4&p πάϑος ἦν ἐν τῇ ἑἕτέρωϑεν μεταλήψει xat πληρώσει, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν 
τροπῇ τινι. 

30 p. 4295010 ᾿πεὶ δ᾽ ἄλλο ἐστὲ μέγεϑος xal τὸ μεγέϑει εἶναι xat 
[s did ^ AN σοι “ἂν eo DJ nS Je , p Εν ΩΣ 

ὕδωρ xat τὸ ὕδατι εἶναι: οὕτω δὲ xal ἐφ ἑτέρων πολλῶν, ἀλλ 

οὐχ ἐπὶ πάντων" ἐπ᾽ ἐνίων Is ταὐτόν ἐστι τὸ capxi εἶναι 
xai σάρκα T, ἄλλῳ 7, ἄλλως ἔχοντι χρίνει. 

"O σχοπὸς αὐτῷ ἐν τούτοις τοῦ προελϑόντος μὲν ἀπὸ τῆς οὐσιώδους 10 
35 μονῆς, τελειωϑέντος δὲ xad" ἕξιν ὑπὸ τῆς οὐσιώδους ἐν τῇ ψυχῇ τελειότητος 

διαφόρους παραδοῦναι: νοήσεις, τὴν μὲν τῶν συνϑέτων χαὶ μεριστῶν οὐσιῶν, 

τὴν 0E τῶν ἁπλῶν χαὶ ἀμερίστων, ἵνα χαὶ ταύτῃ διαχρίνῃ τὴν οὐσιώδη 

2 6 ante οὐσιώδης addidi 20 τε delevi 3l τὸ ὕδωρ A 32 ἐπ᾽ ἐνίων γὰρ χτλ.] 

distinxi, ut vult Simplicius, rectius autem Trendelenburg 39 τὸ σάρχα ἃ 



10 

15 

30 

40 

SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 4 [Arist. p. 429 10] 931 

τῆς ψυχῆς ϑεωρίαν, μένουσαν, ὡς οἷόν τε αὐτῇ, ἐν τοῖς ἁπλοῖς xai ἀμερίστοις, 

ὥσπερ ὁ χρείττων τῆς ψυχῆς νοῦς" οὐ Potopusu» ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἐπὶ τὰ 

εἰδοποιούμενα, ἵνα χαὶ ταῦτα γνῷ, ἀλλ᾽. ἐν αὐ I 
, ^ , Y » 

LI 
5 , , e ^A ow 

αἰτίων χαὶ τὰ με χαὶ τὰ τούτοις πισυμβαίνοντα χαὶ ἁπλῶς 

Ὦ τῇ εἰδῶν νοήσει ὡς ἐξ 
L 

τεῖν xal và αἰτιατὰ πάντα xol τὴν τῶν ied αὐτῶν δεχτιχὴν ὕλην 

χαὶ τὰ ὁπωσοῦν αὐτοῖς παρυφιστάμενα χατὰ τὴν scu γινώσχει νόησιν. 

τῷ 

- *, »- 5 MJ 5 

Ἢ €» τοις &LOSOty αἰτιωδῶς προείληπτα! τὰ αἰτιατά. ὃν xai ἢ εἰς τὴν - 

οὐσίαν ἕἑαυτῆς ἀναδραμοῦσα ψυχή. ὡς οἷόν τε αὐτῇ, μ ι eu αι ἅτε συμφυῶς 

B..5 αὐτῷ συνημμένη, ἐν τοῖς ἀχροτάτοις ἑαυτῆς μένουσα λόγοις χαὶ εἰς τὸ ἔξω 

οὐδαμῇ προϊοῦσα, συναπτομένη OS xal τοῖς ἐν τῷ νῷ εἴδεσι, χαὶ ἐν τούτοις 
Lr d 5 Ἁ - 

χαὶ αὕτη τὰ αἰτιατὰ χατὰ τὴν αἰτιώδη ϑεωρεῖ & ἁπλότητα. οὐ μὴν ἔτι f, 
, 3 € “Ὁ "om , Ἃ »^ * , , ἀφ᾽ ξαυτῆς προϊοῦσα ψυχή, κἂν ἤδη τελείαν, cua 1 ER τὴν ϑεωρίαν. μένει 

ὲ 2 bd M ΄ ^ *NN 

ἐν τῇ εἰδητικῇ ἁπλότητι, ἀλλὰ διὰ μὲν τὴν ἐχ τῇ 
e , v e , , 

λειότητα xai τὴν πρὸς αὐτὴν ὡς ἑτέρας πως πρὸς ἃ: συναφήν (οὐ γὰρ 
χαϑ᾽ ἔνωσιν) ἐπιβάλλει τοῖς εἴδεσιν, εἰ. xal πορρώτερον ἢ ἣ ἐν αὑτῇ εἰλ!- 

Z 

/^ 

-Ὁ- ΄ "A ^Y ^ , ; *, - PENES 

χρινῶς μείνασα, διὰ δὲ τὴν ἔξω πρόοδον οὐχ 2x μόνων τῶν αἰτίων ἀλλὰ 
2 -" , € -" * - 

ἐπιβάλλει τοῖς αἰτιατοῖς τοῖς προελθοῦσι προελθοῦσα" χαὶ ΒΡ γος αὐτοῖς 

αἰσϑήσει μὲν τὰ αἰσϑητά, λογιχῇ δὲ γνώσει τὰς συνϑέτους xal ὅλως τὰς 
3« MZ Y - - 

Εἰ ϑοξεκοιημέ ἔγας οὐσίας, xat ἑτέρᾳ οὔσῃ τῆς τῶν εἰδῶν ἀντιληπτικῆς χαὶ 
»ὙΡΕ Τἢ 

Md 
- »] - ΄ M "m [4 

τῇ αὐτῇ μὲν ἀλλ᾽ οἷον χαμφϑείσῃ xai οὕτω τὰ δριζόμενα νοούσῃ. τοὺς 

o. τῆτες μὲν γὰρ ot ὅροι, xat T, νόησις 
' e 5» - Y 5 ^M * 

(4e opous ὀρϑῶς χα! ἀχαμπως ΣΝΈΕΛΞΕ 

ye imr 1 
αὐτῶν χατὰ τελειότητα ἵσταται, ἐπειδὴ χαὶ πᾶσα γνῶσις χατὰ τὸ γνωστόν" 

πιβάλλων νοῦς, ἀλλ᾽ ri 
Q» 

τα e] 
τὰ δὲ εἰδοπεποιημένα τέλεια χαὶ 6 cuc μον τούτοι 

χλάσις δηλοῖ τὴν 
ΓΞ 

e Qo M [o c ἘΣ εὶ — 9 UA . 

* NA PN 

e δ 

ἔϑεξιν. xai γὰρ ὁ ἰατρὸς οἷον sides d ἐστιν gn j διὰ τὴν χατὰ ἰατριχὴν 
υὲν δευτέραν ὃὲ ὑπόστασιν χαὶ ἐχβεβηκυῖαν, διὰ τὸ τὸ ἐν τῷ μετέχειν ὃν ὅπε 
στὶν ἕτερον εἶναι τοῦ μετεχομένου, χαΐτοι χατ᾽ αὐτὸ ὄν. xai ἢ χλασϑεῖσα 

φϑεῖσα, ὁ ς γωνίαν ποιεῖν, ἀπὸ μὲν τῆς ἐχτετα- [Us [0] C^ co Q 

^R 
ci o c e [9Ὶ εὶ NS. XN S "E € i 

, 

μένης γέγονεν, τὸ ἁπλοῦν χαὶ οἷον εἰς μερισμὸν ὑποβᾶσα. ταῦτα 

οἷς περὶ τοῦ τελείου ἐν τῇ προόδῳ φιλοσοφεῖ νοῦ ὃ ᾿Αριστοτόλης, 

ἡμᾶς, δπαμεμνήσκων αὐτὸ τοῦτο, ὅτι Rss τὸ εἰδοπεποιηυένον 

ἴδους. τὸ μὲν οὖν μέγεϑος xal 1, Gaps οπεποιημένα, 
εἶναι τούτων ἔχάστου τὸ ἑχάστου εἴδος" ἦν εἶναι τὸ 

^ y qQ ^N ) 3 x M ω ΡΣ / Y εἶδος εἴωϑεν 6 ios εσθαι, ἐπειδὴ xav αὐτὸ χαὶ τοῖς εἰδοπεποιημένοις τὸ εἶναι. 
, e - v ΄ 

t αὐτὸ xai ξαυτοῦ ὄν, ἀλλ᾽ ἑτέρου ἐστὶν 
ἘΞΞ ΝΡ ΡΟΝ D - 3 , ΕΞ Bey auem P [4 L4 " 

60* τιχον. ἔπι τοῦτων ξτέρον στιν Q0t0, τούτεστι τὸ opt ou voy . και 

σ 

ΗΠ 

M 

3^ 2 em S s N eo ἊΣ Q? [4] e d a ^ T - ^N M Η ἐς Run acr ἐσῦν- ὁ -ὗρος χαϑ᾽ ὃν ὁρίζεται. ἐφ᾽ ὧν δὲ τὸ εἶδος 
ec c 495. » UY, 
ἑαυτὸ μένον χαὶ οὐχ ἑτέρου ὅρος, ἐπὶ τούτων ταὐτὸν αὐτό ἄυλον χαὶ xo 

' * ἊΝ , - - M ^ * ** Q* , 

τε χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ, oiov σὰρξ x«i τὸ σαρχὶ εἶναι, οὐχ ἀληϑὲς παρά- 
PX 2 , 3 ΄ »y c D - M ΄ " , Rl 
δειγμα εἰληφώς (ἐπάγει γοῦν ὡς ἔνυλον ἢ σὰρξ χαὶ ὡς τὸ. σιμόν iguy), 

, 

γος. ἀλλὰ πῶς λέγεται τόδε ἐν ) ἀλλ᾽ ὅτι οὕτως ἔχει τὸ ἄυλον ἐνδειχνύ 
Ἁ 

ὶ 
ι 

τῷδε f σὰρξ xal τὸ σιμὸν xal ἁπλῶς εἰπεῖν τὸ σύνϑετον ἐξ ὅλης χαὶ εἴδους, 

remi σι αὑτῇ correxi: αὐτῇ Aa 10 μένουσα pr. A 40 οὖν ἃ 
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M M FN - Y M ^N b] MN bi - , e v on) ES » 

εἴ γε τὸ μὲν τόδε τοῦ εἴδους, τὸ ὃὲ ἐν τῷ ὃς ἢ τῆς ἐν ὕλῃ τοῦ εἴδους 65r 

φύσεως ἢ χαὶ τῆς ὁποιασοῦν εἰς ἕτερον ὡς εἰς ὁριζόμενον xav αὐτὸ 4 

σχέσεως; οὐ γὰρ ταὐτὸν τὸ εἰδοποιούμενον τῷ ἐν ἐτέρῳ εἴδει" τοῦτο μὲν 
' [rd 2 M » , € CN “ , ^ e » € N , , 

γὰρ ὅρος, εἰ xol ἄλλου, ἐχεῖνο δὲ ὁριζόμενον, xdv ἢ ἄυλον ὡς τὸ οὐράνιον 
- Ὗ ΘΝ b! i d Ν Y - 5 e M , $0 " - 

5 σῶμα. οὐ ταὐτὸν μὲν οὖν τὸ σιμὸν τῇ ἐν ῥινὶ χοιλότητι οὐδὲ τὸ ζῷον 
e 5 

τῇ ἐν σώματι ζωῇ. ὡς οὐδὲ 6 ἰατρὸς τῇ ἰατρικῇ τῇ ἐν ἀνὺρώπῳ. ἐχ δὲ dcm i fl» QAI p 5 fi ρ' il Hu p ἐν 

τῶν στοιχειωδῶν χαὶ προσεχῶν ἐπιστημονιχῶς γνωρίζεται αἰτίων" ἐχ γὰρ 
τοῦ δριστιχοῦ αὐτοῦ εἴδους xal τῆς τούτου δεχτιχῆς ὕλης. τὸ οὖν τόδε ἐν 

τῷδε οὐ τὸ σύνϑετον ἀλλὰ τὰ αἴτια τοῦ συνϑέτου δηλοῖ" i γὰρ τοῦ εἴδους 50 
—-— 0 10 ἐν τῇ ὕλῃ ϑέσις τὸ σύνϑετον ἀποτελεῖ. 

M 

p. 429^ 14 Τῷ μὲν οὖν αἰσϑητιχῷ τὸ ϑερμὸν xal τὸ ψυχρὸν xptvet, 

xal ὧν λόγος τις ἣ cdpt. 

Ἐπειδὴ ἄλλῳ T, ἄλλως ἔχοντι κρίνειν ἔφη τό τε μέγεϑος χαὶ τὸ μεγέϑει 53 
εἶναι, διαχρίνει τίνα μὲν ἄλλῳ τίνα δὲ ἄλλως ἔχοντι. ὅσα μὲν γὰρ αἰ- 

15 σϑητά, οἷον ποιότητες χρώματα σχήματα χαὶ μεγέϑη καὶ ὡς | αὐτὸς ἔφη, 65v 

ὧν λόγος τις ἣ σάρξ (τουτέστιν ὧν αἰτία ἢ προσεχὴς ἣ δριζομένη οὐσία" 
πολλαχοῦ γάρ, ὡς xal τῷ []Ἰλάτωνι ἐν l'opyíg xoi ἐν Θεαιτήτῳ, οὕτω καὶ 

τῷ ᾿Αριστοτέλει ἀντὶ τῆς προσεχοῦς αἰτίας εἴληπται ὃ λόγος " προσεχὴς δὲ 

αἰτία τῶν συμβεβηχότων πάντων T, ὁριζομένη οὐσία. διότι ἐν αὐτῇ xol 

90 περὶ αὐτὴν xoi ἐξ αὐτῆς ὑφίσταται᾽ ἢ σὰρξ οὖν παρείληπται ἀντὶ πάσης 
τῆς δριζομένης οὐσίας) τὰ μὲν οὖν αἰσϑητὰ τῇ αἰσϑήσει χρίνει 6 νοῦς" b 

συμβεβηχότα γὰρ καὶ μεριχὰ τὰ αἰσϑητὰ πάντα, ὧν συστοίχως ἀντιληπτιχὴ 

ἢ αἴσϑησις" ὃ δὲ νοῦς τῶν οὐσιῶν, διὸ ἐπὶ τούτων ἄλλῳ χρίνει. τῇ γὰρ 
αἰσϑήσει ἄλλῃ οὔσῃ παρὰ τὸν νοῦν. ὅ γε μὴν τῆς ὁριζομένης οὐσίας 
χριτιχὸς νοῦς ὧν πάντως, ἐπειδὴ καὶ τὸν λόγον νοῦν αὐτῷ δέδοχται χαλεῖν, ὡς τῷ σι 

, 5 » M ec 4 5 ) ς € M » ^N »y 

προείρηται, οὐχ ἄλλῳ τοὺς ὅρους χρίνει, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ μὲν ἄλλως δὲ ἔχοντι 
, σ » bd ῃ7] λ QZ 2 C τῶν -ν Y ' Y. 

xpívst, ἕως dy τῷ προελϑόντι xat τελεωϑέντι ἐν ἡμῖν νῷ xat τὰ εἰδὴ 
(Qr - τις 2 a 2 ^ m 2. M c rs 5 , [s M y - M ' ^ 

ὑεωρῶμεν" &xst αἀναῦραμοῦσα εἰς τὴν ξαυτης οὐσίαν Ἢ QUT xot χατὰ τὴν 10 
^ , € ^ M ὟΝ [d ΄ 

τελείαν ἑστῶσα ἐνέργειαν xal τοῖς εἴδεσιν ἑνιζομένη χαὶ χωριζομένη πάντῃ 

30 ἀπὸ τῆς τῶν δευτέρων προβολῆς ἑτέρα ἐστὶ τῆς ἔξω προϊούσης ζωῆς. διὸ 
ἐνταῦϑα ὀρϑῶς πρόσχειται τὸ ἄλλῳ δὲ ἥτοι χωριστῷ, ἣ ὡς ἣ χε- 
χλασμένη ἔχει πρὸς ἑαυτὴν ὅταν ἐχταϑῇ, τὸ σαρχὶ εἶναι χρίνει- 
» X Y , eo lod 2 2 o E Er A4 € - , *, V - 

ἄλλῳ μὲν γάρ, ὅταν χωριστῷ, τουτέστι τῇ χωριζομένῃ ϑεωρίᾳ ἀπὸ τῶν 

ἔξω προβαλλομένων xai εἰς ἕξεις xal δυνάμεις προϊουσῶν ἐνεργειῶν, χρίνει 
- ^ y. ? Ἁ » 'N , 5 » 5 ' - , e 1€ y y ᾿ς τὶ 

35 τὰ εἴδη εἰ μὴ ἄρα xol τότε οὐχ ἄλλῳ ἀλλὰ τῷ αὐτῷ ἑτέρως ἔχοντι, διὰ 15 

τὸ μίαν εἶναι τὴν ὅλην Ψυχήν, τήν τε μένουσαν xal προϊοῦσαν. ὡμολογη- 
, : ^N - , M x » ^ y o e N uy M Àj 

υένως δὲ τῷ αὐτῷ μὲν ἄλλως δὲ ἔχοντι, ὅταν ὁ προελϑὼν νοῦς xoi τὰς 

ὁριζομένας γινώσχῃ οὐσίας xal τὰ εἴδη xu αὑτὸν ὁρίζηται, οὕτως ἔχοντι 
y ΄ ἄλλως, ὡς ἔχει fj εὐθεῖα πρὸς τὴν χεχλασμένην. χαὶ γὰρ f| χεχλασμένη, 

E 

3 τὸ correxi: τῷ Aa 17 τῷ Πλάτωνι Gorg. 19. p. 4644 Theaet. 38 p. 201 6564. (?) 

29 τοῖς scripsi: τῆς Àa 90 προσβολῆς a 99 εἴδη scripsi: ἤδη Aa 91 δὲ] μὲν ΑἹ 
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ὡς ἤδη διωρίσαμεν, τὴν τῶν εἰδοπεποιημένων σύστοιχον δηλοῖ γνῶσιν. ἢ θῦν 
& ἐχταϑεῖσα ὡς O3 xai ἀχαμπὴς τῆς τῶν ὅρων χαὶ τελξιοτήτων γνώσεως 

εἴληπται σύμβολον δι᾿ ἃς ἀνωτέρω ἔφαμεν αἰτίας. 30 

p.429»18 Πάλιν δ᾽ ἐπὶ τῶν ἐν ἀφαιρέσει ὄντων τὸ εὐϑὺ ὡς τὸ 

5 σιμόν" μετὰ συνεχοῦς γάρ" τὸ δὲ τί ἦν εἶναι, εἰ ἔστιν ἕτερον 

yat xai τὸ εὐϑύ, ἄλλῳ. 

Ἔν ἀφαιρέσει ὄντα τὰ ΠΡ ΠΡ ιχὰ εἴωὃς δοξάζειν τε χαὶ λέγειν, οὐχ 

ὡς ot Πυϑαγόρειοι ζητῶν τοὺς προβλητιχοὺς τῶν ἐν τῇ φαντασίᾳ μαϑης 
ματιχῶν τύπων λόγους, οὐσιώδεις ὄντας ἐν τῇ σωματοειδεῖ τῆς ψυχῆς ζωῇ, 25 

10 ἀλλ᾽. ἐν αὐτοῖς τοῖς φανταστιχοῖς τύποις τὰ μαϑήματα εἶναι λέγων, περὶ 
οὺς xai χατὰ ἀλήϑειαν τὴν πᾶσαν ποιοῦνται πραγματείαν οἱ μαϑηματιχοί. 

oí μὲν οὖν Πυϑαγόρειοι, εἰς τοὺς προβλητιχοὺς τῶν τύπων ζωτιχοὺς ἀπο- 
βλέποντες λόγους, οὐσίας ἐτίϑεντο τὰ μαϑήματα᾽ ὁ δὲ ᾿Αριστοτέλης τῶν 

, , * 

ἀφαιρέσεως ἐγγίνεσϑαι 1 τοὺς 

- 

σὺν τύπων ἀποφάσχει τὴν οὐσίαν χαὶ ἐξ 
15 τύπους, ὡς χατὰ τὴν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ μίμησιν προσδεχομένης αὐτοὺς τῆς 

^ , ^ ΄ 5/7 
ψυχῆς" οὐ διότι μὴ xav οἰχείαν ἐνέργειαν xal τούτους ἢ ψυχὴ mpo- 30 

βάλλεται (δηλοῖ ὃὲ T, εἰς τὸ ἀληϑὲς χαὶ ἀχριβὲς περ TE οὔτε γὰρ ἀληϑῶς 

χυβικὸν τὸ αἰσϑητὸν σχῆμα οὔτε ἀπλατὴς E. 3, εὐϑεῖα ἢ φυσιχή; 
5 3 [o (Qu ΄ - Ἃ € , 5. 5} ἊΨ » - “Ὁ "Ὁ 

ἀλλ᾽ ἢ μαϑηματιχή. ἔνδοϑεν μὲν οὖν xal οἱ τύποι, ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ τῆς τῶν 

20 αἰσϑητῶν γνώσεως τὴν προβολὴν αὐτῶν τῆς ψυχῆς ποιουμένης, ὡς οὐδὲ 

τῶν χρειττόνων ἐπιστητῶν ἣ νοητῶν)" ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν φαντασ 
2 ΄ - , τὰ αἰσϑητὰ πλείστην ὁμοιότητα τὸ τῆς ἀφαιρέσεως χώραν ἔσχεν 

Ἁ 

$8 
- - € -* M - v - - -— 

τῶν φανταστῶν, ὡς οἷον τῶν αὐτῶν ὄντων τοῖς αἰσθητοῖς χωρὶς τῆς φυσιχῆς 
΄ δ Ἄν e ' 3^ FEET 
ὕπος οὐχ ὡς τὸ εἰδος ἀλλ᾽ ὡς τὸ εἰδο- οὐσίας, ἐπεὶ καὶ ὃ ἐν φαντασίᾳ τ 

35 πεποιημένον: ἀμέριστον γὰρ xal ᾿ἀδιαίρετον πᾶν εἶδος, ἐν διαστάσει δὲ τὰ 
μεγέϑη χαὶ οἵ TT ἐν διαιρέσει. ὀρϑῶς ἄρα xai τὸ εὐϑὺ ὡς τὸ σιμὸν 

τ διὰ τὴν συνέχειαν χαὶ τὴν διάστασιν, τῷ μηδὲ εἶδος χαὶ τὸ τί ἣν 
εἶναι, ὅπερ ἐστὶ τὸ εὐϑεῖ εἶναι, ἄλλο παρὰ τὸ εὐϑύ. ὁ δὲ. φιλόσοφος ὑπο- 

ϑετικῶς εἰ ἔστιν ἕτερον ἔφη, ὅτι μὴ νῦν ἐπεξεργάζεσϑαι ταῦτα προτί- 

30 ϑεται, ἐπεὶ. ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ xol ἐπεξειργάσατο xal ἀπεφήνατο. χαὶ 40 , T us 
Dd ^ v q 

νῦν δὲ ὑπέμνησεν εἰπὼν ἔστω γὰρ δυάς, τὸ εὐϑὺ δηλαδή. μονὰς μὲν 
Y , c MES ^Y M *0* , e A 

εἶναι διὰ τὸ ἀδιαιρέτως ἕν, δυὰς δὲ τὸ εὐϑὺ οὐχ ὡς δύο 
y χαὶ ταύτῃ δυαδιχόν. xni τὰ 

,» Ld 

τ 

EA 4 eU es nt : [4 L4 

ξχοντι χρίνει, ὡς ἐπὶ τῶν οὁρι-- 

35 μένων ἑρμηνεύεται ido 

Cn » e , - e ev 

p.429»21 Ὅλως ἄρα ὡς χωριστὰ τὰ πράγματα τῆς ὕλης, οὕτω 
χαὶ τὰ περὶ τὸν νοῦν. 

Q i ΠΥ POETE ΞΕ ἄγον Ἐπ γῆς νοῦν 4i Οὐ περὶ πάντα voüv* οὔτε γὰρ περὶ τὸν ἐξῃρημένον τῆς ψυχῆς νοῦν 4 

1 σύστοιχον scripsi: συστοίχων Aa 80 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικά] Metaph. Z 6 26 ante 

ὅλως add. χαὶ a 98 νοῦν] νῦν a 
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Y ' M 3 - - 5 / E € / , A 5 δ » 
οὔτε περὶ τὸν ἐν τῇ ψυχῇ ἐχείνῳ συμφυῶς ἑνιζόμενον: οὐ γὰρ ἐξίστανται 65v 

ἐχεῖνοι τῆς τῶν εἰδῶν γνώσεως" ἀλλὰ περὶ τὸν περὶ οὗ ὃ λύγος, τὸν ἐν τῇ 
προύδῳ τελειωϑέντα συστοίχως τὰ πράγματα γινώσχοντο,, ἵνα xoi ὡς ὅρος 
ΔῊ AJ , M ὟΝ "i , M € " e “4 r4 CN ' vr . 

διὰ τὴν τελειότητα τοῖς εἴδεσιν ἐπιβάλλῃ xal ὡς ὁριζόμενος διὰ τὴν ἔξω 

νεῦσιν τοῖς εἰδοποιουμένοις ὡς ἐχ τῶν εἰδῶν προελϑοῦσι. νοεῖ ὃξ 6 τοι- σι 

1 οὗτος νοῦς xal τὰ πάσης ὕλης χωριστά, ὡς τὴν ψυχιχὴν οὐσίαν xal τὸν 
a 

c^ c χρείττω νοῦν, χαὶ τὰ πῇ χωριστά, ὡς τὰ μαϑηματιχὰ χαὶ φυσιχὰ εἴδη, οὐ 50 

πρὸς τὸ εἶναι ὑποχειμένου δεόμενα xal ταύτῃ ὄντα χωριστά, τῷ δὲ ἑτέρων 
εἶναι ὁριστιχὰ ἀχώριστα αὐτῶν ὑπάρχοντα, χαὶ πρός γε αὐτὰ τὰ εἰδοπεποιη- 

10 μένα, οὐχέτι ταῦτα τῆς ὕλης χωριστά" ἔοιχε γὰρ ὕλην αὐτὴν νῦν χαλεῖν 
τὴν δριζομένην οὐσίαν. ὡς οὖν ἔχει τὰ πράγματα χατὰ τὸ χωριστὸν ἢ 

ἀχώριστον τῆς ὕλης, οὕτω xai at τοῦ νοῦ τούτου ϑεωρίαι (αὗται γὰρ 
περὶ τὸν νοῦν), T, τῶν πάντῃ χωριστῶν T, τῶν πῇ χωριστῶν ἣ xày | 

ἀχωρίστων ἀντιλαμβανόμεναι. εἰ δὲ αἱ ἐνέργεια! αὐτοῦ τοιαῦται, δῆλον ὡς 66r 

15 xal αὐτὸς οὔτε μόνον T, πάντῃ T, πῇ χωριστὸς οὔτε μόνον ἀχώριστος, ἀλλὰ 
χαὶ πάντῃ χωριστὸς διὰ τὴν ἤδη πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς οὐσίαν σύμφυσιν 

xol τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς τελειότητα, xol ἔτι πῇ τε χωριστὸς xal αὖ ἀχώριστος 
διὰ τὴν ἔξω τάσιν πρός τε τὰ ἄλλων δριστιχκὰ εἴδη, xol πρὸς τὰ δριζόμενα 

χατ᾽ αὐτά. 

90 p. 499»929 ᾿Απορήσειε δ᾽ ἄν τις, εἰ ὃ νοῦς ἁπλοῦν ἐστι xal ἀπαϑὲς ὅ 

xal μηϑενὶ μηϑὲν ἔχει xotvóv, ὥσπερ φησὶν ᾿Αναξαγόρας, πῶς 
νοήσει, εἰ τὸ νοεῖν πάσχειν τί ἐστιν T] γάρ τι χοινὸν ἀμφοῖν 

ὑπάρχει, τὸ μὲν ποιεῖν δοχεῖ, τὸ δὲ πάσχειν. 

NY , ' M —- er, ^ US “ € , "- NF Ὑ Συμπληρώσας τὴν περὶ τοῦ προϊόντος διττοῦ νοῦ ϑεωρίαν T, δύο ὄντων, 
95 χατὰ τὸ ἀτελὲς χαὶ τέλειον διαχρινομένων xal χατὰ τὸ διττὸν δυνάμει χαὶ 

Ν N ^ e - ^ , , - " * Ὰ € P M χατὰ τὸ T, ὅλον ταῖς δευτέραις συμπλέχεσϑαι ζωαῖς T, χαὶ πρὸς ἑαυτὸν xal 10 
' Y Ὁ ΣῊ ἐν 5 ΄ 1 959 Ur" - N , SX ^ *, FN 

πρὸς τὴν οὐσίαν ἀνανεύειν, ἀφ᾽ ἧς τελειοῦται, xol μέλλων ἐπὶ τὸν οὐσιώδη 

τῆς Ψυχῆς ἀνατρέχειν νοῦν. δύο περὶ τῶν προειρημένων νῶν ἐχτίϑεται 

ἀπορίας, ὧν 1, πρώτη μάλιστα τῷ ἀτελεῖ προσήχει, ἧττον δὲ τῷ ἤδη τε- 

30 λείῳ, ἢ δὲ δευτέρα ἀνάπαλιν. OU ἀμφοῖν δὲ χοινωνίαν τινὰ τῶν εἰρημένων 
᾿ N ec T MN SN - ᾿ , — NN , πρὸς τὸν ῥηϑησόμενον παραδίδωσι, τοῦ μὲν πορρώτερον τοῦ Os πλησιαίτερον. 

χαὶ γὰρ ὃ ἔσχατος χαὶ ὑλιχὸς χοινόν τι ἔχειν πρὸς τὸν ποιοῦντα ὡς πεφυχὼς 
τελειοῦσϑαι δείχνυται, χαὶ ὃ χατὰ τὴν ἕξιν τέλειος μειζόνως χοινωνεῖ πρὸς 15 

μὴ *, D [d “Ὁ € M », Mi Tc IN M » » ^N » τὸν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τέλειον τῷ xal αὐτὸς εἶναι νοητὸς xal ἄυλος, ἐπειδὴ ἐν 
- , ' - T c ,€ - 

35 τοῖς ἀύλοις τὸ νοητὸν νοεῖ. τίς οὖν T, πρώτη ἀπορία xoi πόϑεν ὥὡρμημένη; 
3 ω ε - - Y , Q^ (3i 
ἐχ τοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν xol ὑπὲρ ψυχὴν νοῦ. ἐχεῖνος γὰρ ἀπαϑὴς ὡς ὑπ 

^ ; 5 ^ 3 EN οὐδενὸς πάσχων, x«l ἀμιγὴς πρὸς τὰ δεύτερα, νοούμενα χαὶ αὐτὰ χατὰ τὴν 
^ - , - ^ »y αἰτιώδη αὐτῶν πρόληψιν, ἀλλ᾽ οὐ συστοίχως αὐτοῖς " διὸ οὐδὲ ἔχει τι xotyby 

χατὰ τὴν ὁμοταγῆ χοινωνίαν, ἐπεὶ χατὰ τὴν αἰτιώδη τῶν αἰτιατῶν πρό- 
40 ληψιν ἢ ἐξηρημένη ἐν τοῖς πρώτοις πρὸς τὰ δεύτερα ὑπάρχει χοινωνία. 20 

2 περὶ (ante τὸν) om. ἃ 15 περὶ] fort. (xà) περὶ 18 ἤδη ἃ 
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M 2 ΄ bd M - Rl - , , A M ΡΣ bd ij OR 

πῶς οὖν ἡμεῖς τὸ νοεῖν ἐν τῷ πάσχειν ἐτιϑέμεϑα xai ἐν τῇ χατὰ μῖξιν 06: 
i 

χοινωνίᾳ, ἵνα xol συστοίχως T, πως T, χοινωνία ὡς ἐπὶ τῶν ποιούντων xni 
[ 

eK " c » " * 7 
πασχόντων; τὰ γὰρ ἐξῃρημένα xal ὑπερφυῆ αἴτια ὑποστατιχὰ μὲν πάντων, 

΄ , * » - 

οὐ ποιητιχὰ δὲ ὕπ᾽ ᾿Αριστοτέλους λέγεται, ὅτι μὴ γενέσεως ἄρχει προσεχῶς. 
, Xx a M M - , P] 5 , M m Y —- 2 5 πρὸς γὰρ τὸ γινόμενον τὸ ποιοῦν, ἀλλ᾽ οὐσίας xai τοῦ εἶναι πᾶσιν ἐχεῖνα 

αἴτια. ἣ τοίνυν ἀπορία, πῶς ἐν τῷ πάσχειν τὸ νοεῖν, ἀπαϑοῦς ὄντος τοῦ 
v 

- - € M —- 95 - ^N - [r4 M Ἁ ' » γοῦ, ὡς xol τῷ ᾿Αναξαγόρᾳ δοχεῖ. πῶς ὃὲ οὐχ ἕξει τι χοινὸν πρὸς τὰ 25 

ποιοῦντα, εἰ πάσχει" χατὰ χοινὸν [i tt τὸ μὲν ποιεῖ τὸ OE πάσχει, χαίτοι 
5 - ἊΨ. M ^ M M “Φ - ,F Ἁ [4 

αἀμιγοὺς οντὸς χαὶ μηόξνι υμηδὲν ἔχοντος XO0tyO0V 100 νοῦ. τοιϊιαυτη μὲν ἢ 

πῃ 
, , ^N [4 

10 πρώτη ἀπορία. ἐπάγει δὲ χαὶ ἑτέραν γράφων ὧδ 

EÉ 
τ 

Ξ 
ξ 

p. 429»96 Ἔτι δ᾽ εἰ νοητὸς xat αὐτός: 1 γὰρ xat τοῖς ἄλλοις ὃν 

ὅπαρξει. εἰ μὴ xav. ἄλλο αὐτὸς νοητός. ἕν δέτι τὸ νοητὸν etó E) i Á E] 
^ , mE, e LT RN 9958 e ' 
ἢ μεμιγμένον τι ἕξει, ὃ ποιεῖ νοητὸν αὐτὸν ὥσπερ τὰ ἄλλα. 

Αὕτη ἢ ἀπορία EDEN ει μὲν xot τῷ ἀτελεῖ νῷ, ὡς δυναμένῳ xoi 30 
»- 

15 αὐτῷ ἑαυτὸν νοεῖν χατὰ τὸ πρῶτον δυνάμει, ἐναργέστερον δὲ ἐπὶ τοῦ ἤδη 
Ω 27 M - - » «c Y NS ὯΝ ἧς Pj 

τελειωϑέντος. περι 00 Ga omOs ειρηται xat αὐτος OS ξεαῦτον τοτξε δύναται s 

yosiy" , χατὰ τὸ iru δυνάμει δηλαδή. τὸ δὲ νοεῖν ἑαυτὸ δυνάμενον 
δῆλον ὡς οὐ μόνον ἔσται νοοῦν ἀλλὰ χαὶ νοούμενον, χαὶ νοῦς ἅμα χαὶ 

νοητόν. xai δῆλον ὡς xai τῷ οὐσιώδει τῆς ψυχῆς xai πρός γε τῷ χρείττονι 
[ - 

e ^ τῇ; ὡς εἰς τὸ ἄυλον περιαγόμενος διὰ τὴν ἀμέριστον 35 
Ἁ 

20 Ψυχῆς ἀφομοιοῦται ca 

πρὸς ἑαυτὸν ἕνωσιν. ιὸ xat ἢ ἀπορία χοινὴ πρὸς τὸ ἁπλοῦν xoi ἀμιγὲς 
[r 

, M - -— 

ἐνισταμένη τοῦ νοῦ. εἰ 1 (a τὸ μὲν νοητὸν xai τοῖς ἄλλοις 0 ues τοῖς τε 
- » e ΄ 

φυσιχοῖς εἴδεσι xal ἁπλῶς ταῖς φυσιχαῖς οὐσίαις, νοῦς δὲ οὐχ ὑπαάρ pet 
, , ^ - - - 

πάσαις, οὐ ταὐτὸν ἂν εἴη τῷ εἴδει τουτέστι τῷ λόγῳ νοῦς τε 
, 2 ) g , , 

25 χἂν τῷ ὑποχειμένῳ συντρε ἔχῃ mote. go ὧν οὖν συντρξχϑΞξι. 

χαὶ yoxjeóv, 
πει B οὐχ ἢ 

νοῦς ἐστι νοητός. Mm ἄλλο τι χοινὸν χαὶ τοῖς ἄλλοις ἰδίωμα ἕξει τὸ νοητόν. 

ὕτε ἄρα ἁπλοῦς οὔτε ἀμιγὴς ἔσται πρὸς ἄλλα ὃ νοῦς" μεμιγμένον γάρ τι 
ἕξει, ὃ ποιεῖ νοητὸν αὐτὸν ὥσπερ τὰ ἄλλα: τὸ μὲν μεμιγμένον διὰ 
τὴν τοῦ νοητοῦ πρόσϑεσιν τῇ ἰδιότητι διαλλάττοντος τοῦ νοῦ, τὸ δὲ ὥσπερ 40 

80 τὰ ἄλλα πρόσχειται ἐπιτεῖνον τὴν ἀπορίαν διὰ τὴν πρὸς αὐτὰ τοῦ νοῦ 
χοινωνίαν, χαίτοι μεριστὰ χαὶ ἔνυλα ὄντα. τοιαῦτα γὰρ τὰ ἄλλα. 

χειν χατὰ X0ty6y τι διήρηται πρότερο 

ὃ 
, 5 Ἁ ΄ Ll *, ) 5 , "mf 

ὅτι δυνάμει πώς ἐστι νοητὰ ὃ νοῦς, ἀλλ᾽ ἐντελεχείᾳ οὐδέ 
Ἁ -" ^ - w2 e ec , , "X e , πρὶν νοεῖν. δεῖ δ᾽ οὕτως ὥσπερ ἐν γραμματείῳ μηδὲν ὑπάρχειν 

35 ἐντελεχείᾳ qeqpapuévov: ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῦ νοῦ. 

᾿Αναλαμβάνει διὰ τούτων τὴν προτέραν ἀπορίαν, xoi σώζων τὴν οἰχείαν 45 

ὑπόϑεσιν, (τὸ) τῷ πάσχειν vos 
- 
! y τὸν ἔξω ἀφ᾽ ἑαυτοῦ προϊόντα νοῦν. χαὶ χοινόν 

10 πρώτη om. ἃ 11 ἔτι δ᾽ om. A γὰρ τοῖς Aristotelis libri 12 ante αὐτὸς add. ὁ A 

91 ἀπορία] ϑεωρία A! 91 οὔτε ἀμιγὴς — 28 ὥσπερ τὰ ἄλλα om. a 29 ὥσπερ] πρὸς À f p prm f f 
34 πρὶν ἂν νοῇ a υμηδὲν ὑπάρχειν] ᾧ μηδὲν ὑπάρχει a 91 τὸ addidi 
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[51] 

10 

20 

τῷ σι 

30 

τι πρὸς τὰ νοητὰ τοῦτον ἔχειν δμολογῶν: xol τὸν ἔτι ἀτελῆ οὐ παντελῶς 66r 
ὅμως ἀπεσπάσϑαι ἐνδείχνυται τοῦ xac AED γοῦ αὐτῷ τε τῷ πεφυ- 
χέναι νοεῖν χαὶ τῷ δεχτικῷ τῶν νοητῶν εἰδῶν, ἐχ τῶν ὑπερτέρων δηλαδὴ 

πληρούμενον εἰδῶν ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ πάσχοντος, ὡς αὐτὸς 
ἐρεῖ. εἰ δὲ χαὶ αὐτενεργήτως ὑπὸ τοῦ m τελειοῦται, ὡς αὐτὴ δηλοῖ 90 

$ νόησις χαϑαρὰ οὖσα ἐνέργεια, πῶς οὐχὶ μειζόνως τῷ χαϑαρῷ συμφύεται 
νῷ, xal ἔτι μειζόνως ὃ προϊὼν μὲν τελειωϑεὶς δὲ xol ἤδη δυνάμενος OU 
ἑαυτοῦ ἐνεργεῖν χατὰ τὸ δεύτερον δυνάμει. 6 μὲν οὖν σχοπὸς τῶν πρὸς τὴν 

πρώτην λεγομένων ἀπορίαν οὗτος" τὴν δὲ λέξιν σχεπτέον. τὸ πάσχειν, φησί, 
χατὰ χοινὸν διήρηται πρότερον, διότι ἔστι τις τῷ προ: ὁπωσοῦν πρὸς 

τὸ ποιοῦν χοινωνία, ὅτι δυνάμει εἶναι ἀνάγχη, ὅπερ PIENE τὸ ποιοῦν. 

διὸ xal δυνάμει πώς ἐστι τὰ νοητὰ ὃ νοῦς, οὗτος δηλαδὴ 6 τῷ πάσχειν 66v 

νοῶν χαὶ ὃ ἔτι dee . χαὶ οὗτος δὲ δυνάμει πως ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς, ὡς 
ἢ ὕλη, διὰ τὴν αὐτενέργητον τοῦ νοῦ ὑπὸ τῶν νοητῶν τελειότητα xoi διὰ 

τὸ μὴ δύο μόνον, ἀλλὰ χαὶ ἕνα πως τόν τε μένοντα χαὶ προϊόντα εἶναι νοῦν. 

χαὶ pus x«l ἐνεργείᾳ πως ὄντα, ὡς δὲ προϊόντα xol Boc ξαυτοῦ 

xai ἔτι ἀτε i δυνάμει xal ἐντελε Ὁ οὐδὲν πρὶν νοεῖν, πρὶν xoi ἱχανὸν 5 

γέσϑαι δι᾿ ἑαυτοῦ νοεῖν. xal οὗτος ὃ τῷ ἀγράφῳ ἀπειχαζόμενος γραμμα- . 9 

τείῳ * xol γὰρ τοῦτο, ἐπιτήδειον ὃν πρὸς τὸ ἐγγράφεσϑαι, οὔπω ἐγγέγραπται. 
τοσοῦτον γὰρ ἀπὸ τῆς οἰχείας οὐσίας εἰς τὸ ἔξω ῥέουσα ἡμῶν ἣ ψυχή, ὡς 

εἰς ἀμαϑίαν xol ἄγνοιαν ἑαυτῆς τε xni πάσης εἰδητιχῆς οὐσίας ὑποφέρεσϑαι, 

τῆς ὡς ὕφ᾽ ἑτέρου δεῖται τελειώσεως: ὕφ᾽ ξαυτῆς μὲν γάρ, ἀλλ᾽ ὡς ὑφ᾽ 
ἑτέρας. διότι ξαυτῆς xal τῆς οἰχείας ἐξέστη οὐσίας. τελειοῦται γοῦν ἐπι- 
στραφεῖσα πρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ οὐσιώδεις λόγους, χατ᾽ αὐτοὺς ζητοῦσα τε 10 

χαὶ εὐρίσχουσα τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, ἐγειρομένους εἰς ϑεωρίαν χαὶ τε- 

λειοῦντας τὸ ἔξω προϊὸν ἑαυτῆς. διὸ χαὶ τελειωϑεὶς 6 προελϑὼν νοῦς xad 
M 2 T Y 3 τὶ " [AEN 4 € - [4 M ΑἹ € , FN 

τὸ ἐγγεγράφϑαι xot οἷον ἐπιχτήτως χαὶ $tepmüUsy* ὑπὸ γὰρ τῆς οὐσιώδους 
, " ^ T ω , 
ἐνεργείας τετελείωται. ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τοῦ νοῦ, τοῦ περὶ οὗ 6 λόγος, 

MEC ς PARENT. ^ LONGUES , - * ) vF ^ Y uU 

τοῦ ῥυέντος δηλαδὴ xoi T, ἔτι ἀτελοῦς ἢ xa0 ἕξιν xot προβολὴν τελειου- 
D. υένου" μόνος γὰρ ὃ οὐσιώδης xav ἐνέργειαν χαϑαρὰν χαὶ μένων ἐν ἑαυτῷ 

χαὶ ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἐστι τέλειος. 15 

.43049 Καὶ αὐτὸς δὲ νοητός ἐστιν ὥσπερ τὰ νοητᾶ. Ρ f 

Τὴν δευτέραν ἐφεξῆς διαχρίνει ἀπορίαν. αὐτὸ γὰρ τοῦτο νοῦ ἴδιόν ἐστι 18 

τὸ ἑαυτὸν νοεῖν T, δύνασϑαι νοεῖν. διὸ νοητὸς χαὶ ὃ ἔτι ἀτελὴς ὡς δυνάμει 
γοητὸς χατὰ τὸ πρῶτον δυνάμει, χαὶ 6 τελειωϑεὶς χρειττόνως νοητὸς χατὰ 20 

τὸ δεύτερον δυνάμει, xol OU ἑαυτοῦ νοεῖν ἑαυτὸν ἱχανός,. xoi ὡς ἤδη τέ- 
λειος χαὶ ὡς παρισούμενος τῷ οὐσιώδει νῷ χαὶ πλησιάζων αὐτῷ ἐνεργείᾳ 
ὄντι νῷ εἰ γὰρ xoi δυνάμει χαὶ ὃ τελειωϑεὶς νοῦς, ἀλλὰ χατὰ τὸ δεύτερον 

δυνάμει. ἀλλ᾽ εἰ νοητὸς χαὶ ὃ νοῦς ὥσπερ τὰ νοητά, νοητὰ δὲ χαὶ τὰ 

5 ἐρεῖ] c. 5 p. 490218 14 7j om. a 28 τελειοῦται ἃ 
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eo C» Ww [0] a cl S2 c AR c e ἘΞ ἔνυλα ἤδη, ἕξει τέ τι χοινὸν πρὸς αὐτὰ xa ς 

χαὶ οὐχ ἁπλοῦς ὑπάρξει, εἴ γε ἕτερον τὸ νοητὸν τῷ εἴδει τοῦ νοῦ, ὡς δηλοῖ 
τὸ τ τὸν μὸν ὑπο τοῖς ἐνύλοις, οὐχὶ δὲ ὃ νοῦς" τὰ γὰρ χα 

ταὐτὰ συντρέχειν ἀεὶ ἀνάγχη:. τὴν δὴ πρὸς ταῦτα τοῦ quide ὅρα 
, qnot, τὸ νοοῦν xal 

^ 

5 ἀπάντησιν. ἐπὶ μὲν τῶν ἄνευ DIE τὸ αὐτό ἐσ 
τὸ νοούμενον, τῷ αἰτιολογικῷ συνδέσμῳ τῷ 1 τ 

ἀποδιδούς, δι᾿ ἣν νοητός ἐστιν ὃ νοῦς" “ἄυλος γὰρ ἅπας, xoi εἴ τι συνέχει 

σῶμα x«l πλάσαι χαλεπόν. xoi ἐπιστρέφων πρὸς ἕαυτόν, ὅπου γε xol τῇ 
eye SEN ES Q 
ἢ ὡς ἐπὶ ἀληϑεῖ 

mt 

x σάμενος τὴν αἰτίαν ῷ- 

uae a 

δόξῃ, ἐσχάτῳ οὔσῃ τῆς ψυχῆς λόγῳ. ποτ ἕπεται πάντως, 
10 οὔσῃ συγχατάϑεσις, χατὰ τὴν τῆς δόξης πρὸς ἑαυτὴν à 

στροφήν, χρινούσης ὡς ἀληθῆ τὴν ξαυτῆς περὶ τῶν πραγμάτων σύνεσιν. 
Ξαυτὸν νοῶν" v E τῷ xat 

epp iN ἐπι- 30 

[0 87 ἐπεὶ οὖν ὃ νοῦς ἄυλος, πάντως xal νοητὸς ὡς 

pu νῷ xal εἴδει τὸ αὐτὸ τὸ νοοῦν xol τὸ νοούμενον. δ'ότι πᾶσα 
2 c2 

poarenn ἐνέργεια τῷ γνωστῷ δρίζετα' xal ἔστιν ὅπερ τὸ γνωστόν, ἤδη μὲν 

15 χαὶ ἣ αἴσϑησις, μειζόνως Oi ἢ ἐπιστήμη. xai γὰρ ὅσῳ χρείττων ἣ γνῶσις, 

τοσούτῳ χρείττων xai ἢ πρὸς τὸ γνωστὸν αὐτῆς ἕνωσις" ἐπεὶ χαὶ ἢ μὲν 
αἴσϑησις προηγουμένως τῶν ἐν ὕλῃ χειμένων ἐστὶ γνωριστιχὴ κατὰ τὰ ἐν 80 

αὐτῇ ἐχείνων εἴδη, ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐν ἑαυτῇ ἐστιν εἰδῶν, διὸ οὐχ ἔστι χυρίως 
τὰ αἰσϑητά: T, δὲ ἐπιστήμη προγγουμένως τῶν ἐν αὐτῇ ἐστιν εἰδῶν τε xal 

90 λόγων “ΠΡ Ί τ τη: ἵνα xai xà αἰτιατὰ ἐχ τῶν αἰτίων ϑεωρῇ. xdv οὖν μετα- 
τὴν χαὶ ἐπὶ τὴν τυ τῶν αἰτιατῶν γνῶσιν, ἀλλὰ χατὰ τὴν προη- 

γουμένην αὐτῶν EUM τὴν χατὰ τὰ αἴτια ἐν αὐτῇ ὄντα ἣ αὐτή ἐστι 
τοῖς ἐπιστητοῖς " τοῖς γὰρ ἐν αὐτῇ, ἃ xal χυρίως xal πρώτως ἐστὶν ἐπιστητά. 

$ τοίνυν ἐπιστήμη ἣ ϑεωρητιχὴ xal τὸ οὕτως ἐπιστητόν, ὡς ἤδη 40 

25 ϑεωρούμενον ἀλλὰ μὴ δυνάμει ὃν ἔτι, τὸ αὐτό ἐστι, διότι εἰς ἑαυτὸν 6 

ἐπιστημονιχκὸς ἐπιστραφεὶς λόγος χαὶ ἐν ξαυτῷ τὸ ἐπιστητὸν ἔχων xol xac 

αὐτὸ ἐν τῷ ἐνεργεῖν cum xal χατὰ τὸν τοῦ ue ὅρον ἵστησι τὴν 
z 

γνῶσιν: ὡς ἕνα xoi τὸν αὐτὸν εἶναι λόγον τοῦ τε xav évíp jm ἐπιστητοῦ 

xal τῆς xav' ἐνέργειαν ἐπιστήμης, τὸν τοῦ ἐπιστητοῦ ὅρον. εἰπὼν δὲ ἐπὶ 
80 τῶν ἄνευ ὕλης τὸ αὐτὸ εἶναι τὸ νοοῦν xal τὸ νοούμενον ἐπήγαγεν ἣ γὰρ 

Ἐπ σα, μη 1 Jeep xal τὸ οὕτως ἐπιστητὸν τὸ αὐτό ἐστιν, ὡς 
ὃν "9n mapaüíümxsy νοῦν, τοῦτον εἶναι τὴν ROG την βουλόμενος, δυνάμει 45 

uiy τὸν ἀτελῆ. ἐνεργείᾳ δὲ τὸν τέλειον xai ἤδη ϑεωροῦντα. οὐ γὰρ ὡς 
D 

παραδείγματι τοῦ νοῦ τῇ ἐπιστήμῃ χρῆται, ἀλλ᾽ ὡς διασαφεστερου ὀνόματης 

35 τῆς ἐπιστήμης xal τοῦ ἐπιστητοῦ, τὴν πρὸς ἄλληλα αὐτῶν δειχνὺς ταὐτότητα. 

- 

Ρ.48015 Τοῦ δὲ μὴ ἀεὶ νοεῖν τὸ αἴτιον ἐπισχεπτέον. 

02 pee Ξ X »v UN Y T »^X M “57 AXE 

)ὺ πάντως τὸ ἄσυλον νοητὸν χαὶ ἀεὶ νοεῖ, οὐδὲ τοῦτο ἠξίωται, ἀλλὰ 50 
, 4 M M Ἁ , M € , μὲ 

μόνον ταὐτὸν εἶναι τῷ νῷ τὸ νοητὸν ἐπὶ τῶν ἀύλων, ὡς xal ἐνεργεία ὃν 

1 ἔσται scripsi: ἔστιν Aa 2 ἁπλοῦς scripsi: ἁπλῶς Aa 9. 10 ἀληϑεῖ οὔση] ἀλη- 

ϑείας ἃ 11 ἑαυτῆς post πραγμάτων ἃ 22 αὐτῇ scripsi: ἑαυτῇ Aa 91 xal 

om. ἃ post ἐπιστητὸν add. «ci A 94 χρῆται τῇ ἐπιστήμῃ a 
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γηούμενον ἐνεργείᾳ εἶναι νοοῦν, xoi ἕως dy δυνάμει ἢ νοητόν, δυνάμει xol 66v 
-Ὁ € , », ^ $^ - ^ P 5 - EJ [s] » νοοῦν ὑπάρχειν. ἄξιον δὲ οὐδὲν ἧττον τὴν αἰτίαν ἐπιζητεῖν, OU ἣν ἔνια 

- 3 d 2 DEN e 55 2 , 2 ' (e - ΄ τῶν ἀύλων νοητῶν οὐχ ἀεὶ νοεῖ. ὅτε οὐδὲ ἐνεργείᾳ ἐστὶν ἑαυτοῖς νοητά. 
χαὶ αἰτία δὲ ἢ διὰ τῶν μέσων ἀεὶ ἀπὸ τῶν ἄχρων ἐπὶ τὰ ἔσχατα πρόοδος, 

c 

[r4 EENNA 3: κι τ κι ' ἘΠ ποδὶ ij / - 2 ΄ 3 ἵνα wrüiy ἢ xsvóv* ἐπεὶ χαὶ μείζονα εἶναι τὰ μέσα τῶν ἐσχάτων ἀναγχη | 
ὡς χρείττω xol ὡς πλησιάζοντα μᾶλλον τοῖς πρώτως οὖσι. μέση τοίνυν 67r 
(2 , ὃ , Ey ! ΄ 6) SM £ “Ὁ m ! “ λό e Ὁ 

ἢ ἀνϑρωπεία οὖσα ψυχή. μᾶλλον δὲ 6 τῆς τοιαύτης ψυχῆς λόγος, ὃν νῦν 
προσαγορεύει νοῦν, τῶν τε ἀμερίστων χαὶ μεριστῶν, xol τῶν ἀεὶ ὡσαύτως 
ἐχόντων χαὶ τῶν πάντῃ μεταβαλλόντων, τῶν τε 

10 τῶν ἐν ἑτέρῳ ὑπαρχόντων, ὡς τούτων μὲν ἐξῃρη", 
A [4 - - , » VN SUN » , 2 NUN 5 

μὲν. ὑπερῆρται τῶν ἐν ἄλλῳ. xal αὐτὸς ἀυλός ἐστιν, ἣ δὲ ἀπο- ὅ 

λείπεται τῶν ἄχρων xol ἐν ἑαυτοῖς ἀεὶ μενόντων οὐχ ἀεὶ νοεῖ ἢ νοεῖται 
εἰλικρινῶς. ἀλλ᾽ ἐναργέστατα μὲν d, τῆς οὐσιώδους ἀφισταμένη νοήσεως 

ζωὴ τοῦ λόγου εἰς τὸ ἀτελὲς χαὶ δυνάμει ὑποφέρεται. χαὶ αὐτὴ δέ μοι 

15 δοχεῖ f οὐσιῴδης νόησις αὐτοῦ παραϑραύεσϑαι ἐν τῇ τῆς ἔξω προϊούσης 
ζωῆς προβολῇ. ἵνα xa ὅλην ἑαυτὴν τὴν μεσότητα διασώζῃ χαὶ ἵνα xol 

αὐτὸ τοῦτο προβάλληται τὸν ἔξω προϊόντα xal ἵνα xo χωρίζηται, ὅπερ 
φησὶν 6 ᾿Αριστοτέλης “᾿χωρισϑεὶς δέ ἐστιν. ὅπερ ἐστίν, οὐχ ἔχοντος 10 

, CC NS DUX (d UN , “Ὁ Δ ^ M JN χώραν τοῦ “᾿χωρισϑεὶς᾿ ἐπὶ τοῦ ἀεὶ xsymepiuspívou. πῶς δ᾽ ἂν xol ἀεὶ 
20 ὡσαύτως διαμένων ποτὲ μὲν ἀτελῇ τὸν ἀφ᾽ ξαυτοῦ προϊόντα ἀφίει, ποτὲ 

δὲ ἐτελείου, ποτὲ δὲ xal εἰς ἑαυτὸν συνήγαγεν: ἀλλὰ δῆλον ὡς xoi 6 

οὐσιώδης τῆς ἡμετέρας ψυχῆς νοῦς οὔτε μένει εἰλιχρινῶς ἐν τῇ πρὸς ἑαυτὸν 

ἀεὶ στροφῇ οὔτε μὴν πάντῃ ἀφίσταται ὡς ὃ παϑητιχός, ὅς ἐστιν 6 ἔξω 
προϊών, ἵνα μὴ xal αὐτὸς ἑτέρου τοῦ τελειοῦντος δέηται. τοσοῦτον γὰρ 

n2 [11 

Ps f). - € , Fw 5 ' , € ^ ^ " mM M - & - ^N 15 

ἐχάλασεν ὃ οὐσιώδης τὴν νόησιν, ὡς μὴ ἀχραιφνῶς μὲν νοεῖν, εαὐυτῷ O6 15 
ε 

- 

^ τ y A /, Ἁ [- m , , [74 M ». “. 

χανὸν εἶναι πρὸς τελείωσιν τὴν ἑαυτοῦ, τέως μέν, ὥστε τὸν ἔξω προϊόντα 
τελειοῦν, ἀχρότατα δὲ ἐν τῇ ἀποστάσει μὲν ἐχείνου, εἰς ἑαυτὸν δὲ παντελεῖ 
ἀναχωρήσει, ὅτε χαὶ χωρισϑεὶς ἔστιν ὅπερ ἐστίν. ἢ μὲν οὖν μεσότης 
2 τὸν ^N Χ 9) FN “- » - , Ὁ ^N e , αἰτία τοῦ μηδὲ τὸν οὐσιώδη νοῦν εἰλιχρινῶς μένειν. νῦν δὲ 6 λόγος 
- , , ^ M ὯΝ [4] , SN M ^ REST AJ 

30 τῷ φιλοσόφῳ τέως περὶ τοῦ προελθόντος, ὃς οὐχ ἀεὶ vost ἣ διὰ τὴν 

πολλὴν ῥύσιν ἀφιστάμενος τῆς τελειούσης οὐσίας, ὅλος δὲ γινόμενος αἰσϑήσεων 
χαὶ φαντασιῶν xal ἁπλῶς τῆς σωματοειδοῦς ζωῆς xol διὰ τοῦτο μένων 90 

ἀτελής, ἢ διὰ τό, χἂν ἤδη τέλειος ἡ ὃ προελϑών, παραποδίζεσϑαι πρὸς 
τὴν ϑεωρίαν᾽ τοῦτο μὲν χαὶ διὰ τὸ πραχτιχῶς ἐνεργεῖν παρὰ μέρος διὰ 

35 τὸν μερισμὸν πολὺν ἐν τῷ προϊόντι φαινόμενον, τοῦτο “δὲ διὰ τὸ σῶμα 
M ' », F , Ν 5 / / y ^ χαὶ τὰς ἔξωϑεν προσπιπτούσας τύχας πολλὰς ἀσχολίας παρέχοντα, ἔτι δὲ 

διὰ τὰς ἀορίστως ἐγειρομένας ἔτι φαντασίας.. περὶ δὲ τοῦ ἀύλου νοητοῦ 
εἰπὼν ὡς ταὐτὸν τῷ νῷ, πρὶν περὶ τοῦ ἐνύλου νοητοῦ διορίσαι, ἐν. μέσῳ 3 ex 

περὶ τοῦ ἐπιστημονιχοῦ ἐπέστησε λόγου διὰ τὸ (μὴ) ἀεὶ νοεῖν, ἵνα συμπλη- 
, AY M - C yd M , [ed 2 NEN M Y Ὁ 2 ry 

40 ρώσας τὸν περὶ τῶν ἀύλων νοητῶν λόγον οὕτως ἐπὶ τὸν περὶ τῶν ἐνύλων 

νοητῶν μετίοι. 

9 οὐδὲ correxi: οὔτε Aa 12 αὐτοῖς a 21 ἀχρότατα μὲν A! 39 μὴ addidi 
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p.430a6 Ἐν δὲ τοῖς ἔχουσιν ὅλην δυνάμει μόνον ἔχαστόν ἐστι θττ 

τῶν νοητῶν. 

2 » ε ε -— ow ΄ ΄ » LP. 3, 

Οὐχ ὡς ἑαυτῷ δυνάμενον γενέσ E νοητόν (G6 οὗτο ia p ἐπ᾿ ἐνίων ἀύλων 
tt νοητόν. χἂν "E o. x 8 x ΓΟ a € ec τ o A D c x NA o C» eo (0^ o2 e o. c c ΠῚ o εὶ (0^ 

H ^e s 
e 

PR 
-- Sa e S2 e 

--ἃ 

2 ὦ 

A (NT a co Sj e 

γὰρ ἀεὶ δπ᾽ ἄλλου vorat χαὶ nube óc ἑαυτοῦ, δυνάμει ἐστίν. ὥσπερ 
χαὶ τὸ ἤδη ζῶν σῶμα δυνάμει ἔχειν ζωὴν εἴρηται ὡς μὴ xay ἑαυτὸ μηδὲ 

ὕφ᾽ ἑαυτοῦ ἀλλ᾽ ἐπιχτήτως ζῶν. νοητὸν δὴ xui τὸ ἔνυλον ἑτέρῳ ὃν ἀτελῶς 
2 : J ς ' 3358 a E PN - 22 ES 
ἐστι ses οὗ γὰρ ἱχανὸν αὐτὸ xal αὑτὸ νοεῖσϑαι, εἰ uw τὸ νοοῦν ἐστιν. 
ἕτερον αὐτοῦ ὄν. ἀτελῶς οὖν ἔσται νοητόν, ἑτέρου πρὸς τὸ νοεῖ 

μενον, τοῦ δὲ ἀτελοῦς τὸ δυνάμει" ὡς δμώνυμόν πως εἶναι. ἢ ὡς τὰ ἀφ 
2 M Χ ἑνὸς ἔχει, τὸ ἐπὶ τῶν ἀύλων νοητῶν χαὶ τὸ 

- - BN - » | A ^ MAN - 5 -Ὁ- ' - 

Τοῖς ἐνύλοις δηλαδὴ νοητοῖς, otov τοῖς τε εἴδεσιν αὐτῶν χαὶ ταῖς συν- 
ϑέτοις οὐσίαις. xai τὴν αἰτίαν προστίϑησι δι᾿ ἣν οὐχ ὑπάρξει" 

^ 

p.430a7 Ἄνευ γὰρ ὕλης δύναμις ὃ νοῦς τῶν τοιούτων. 

€- , 

nic ἐνύλοις ur, c1 
», z MES - 
Αὐυλον εἶναι πάντα νοῦν do οαινόμενος χαὶ OLX τοῦτο 

PRA - 2 ὑπάρχειν, δύναμιν O2 τῶν δὐβχαν τυγχάνειν ὄντα ὡς δυνάμει αὐτῶν τ 

τελειοῦντα. χαὶ γὰρ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ οὐχ ἐν τῷ 

ῦν ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ ποιοῖ τίϑεται τὸ δυνάμει χαὶ ἐν παντ 
a c4 

S em c1 Ea Φ - 

y 
o 

A 
o c x ντι 

πρὸς αἰτιατὸν δυνάμει ἐπιπλεχομένῳ xal τοῦ δυνάμει ἀποτελεστιχῷ ἢ τε- 
- ^ μ. , Y 

λειωτικχῷ. εἰχότως οὖν xai 6 νοῦς δύναμις τῶν ἐνύλων δυνάμει ὄντων 

dpa ὡς αὐτοῦ τὸ δυνάμει ἐχείνων εἰς τς ἄγοντος ἐν ἑαυτῷ. 
M 
' 2T 

με , ^ - E 

ὡς γὰρ ὃ υὑετρῶν περὶ τὸ μετρούμενον ἐνεργῶν οὐχ εἰς αὐτό τι δρᾷ, ἀλλὰ 
' M Pd - 

XEtyO γνῶσιν ἀφ᾽ ξαυτοῦ ἴσχει. οὕτω χαὶ τὰ ἔνυλα νοῶν 
}. 

t iJ [rd 

τὴν τοῦ ὥσον 
— A] ^ $^ , [e 3 

γεῖ, οὐχ εἰς αὐτὰ δέ τι δρῶν οὐδὲ πάσχων τι ὕπ᾽ ἐχείνων, 
b] 

(Q» ὦ x q 

y αὐτῷ --- (ἃς ἐχείνων αἰτίας τὴν γνωριστιχὴν αὐτῶν S2 

E- e o LO M ie] e O« cd "7c & o 33 J M ων» ΟΝ νέργειαν. 

- - e MN 5 AE - Χ 

Τοῖς νοῖς, ἐπειδὴ ἄυλοι πάντες, οὐχ ἑτέρου δὲ ἀλλ᾽. ἑαυτοῦ καὶ αὐτὸ 
πᾶν τὸ ἄυλον. ἑαυτοῦ οὖν χαὶ ὃ νοῦς, τὸ δὲ οὗ 6 νοῦς νοητόν: ὥστε 
πάντως τοῖς νοῖς τὸ νοητὸν ὑπάρξει. χαὶ ἐνταῦϑα συμπ ἰλημάσας τὸν περὶ 

- 
- 

er, , ^ 

τῶν προϊόντων λόγον νῶν 

υέτεισιν.] 
(ηυ zl τὶ τὸν προβαλλόμενον αὐτοὺς xal τελειοῦντα 

' l μόνον om. Aristotelis libri 9 ante ἑτέρου add. τὸ a 12 ὑπάρχει A 15 post 

δύναμις add. ἐστιν a 11 αὐτὸν a 18. ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. 01 

22 αὐτοῦ — ἄγοντος Diels: αὐτὸν --- ἄγοντα Aa 28 ἐχείνῳ ἃ 93 τέλος τοῦ πρώτου 

τμήματος τοῦ τρίτου βιβλίου add. A 
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p.430a210 ᾿Επεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐν πάσῃ τῇ φύσει. 017v 

- *$w* M "^ ^ - , M € M Led Ἃς: M 

Aoxsi μοι οὐδὲ ταῦτα T, περὶ τοῦ μετεχομένου νοῦ ὑπὸ ψυχῆς T, περὶ 5 

τοῦ χαὶ τούτου diee ἀλλὰ περὶ αὐτῆς ἡμῶν τῆς λογικῆς λέγεσϑαι ψυχῆς" 

τοῦτο μὲν ἐπειδὴ περὶ ψυχῆς ἢ πραγματεία πᾶσα, τοῦτο δὲ διότι σαφῶς 

5 χαὶ αὐτὸς ἐπιφέρει xal ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν ταύτας τὰς διαφοράς. 

χαὶ τὰ ἐφεξῆς πάντα ῥητὰ ὑπομνήσομεν οὐχ ἐχβαίνοντα τὴν περὶ αὐτῆς 

ϑεωρίαν. διὸ xoi νῦν ἐχόμενος τῶν προειρημένων μετὰ τὸν ἤδη Tupac 

μένον διττὸν νοῦν, ἀποσταντα τ τῆς προηγουμένης τῶν voe οὐσίας 10 

xol διὰ τοῦτο χαὶ VUE ΡΣ αὐτῇ ἐνεργείας, προϊόντα δὲ εἰς δευτ ΠΣ 

10 ζωὰς xoi ὃε τ ἢ ἀτελεῖς ἣ τελείας μὲν χατὰ προβολὴν δὲ xal ὡς € τ 

Ὧν 

τοῖς μένουσιν ἐν τῇ miden οὐσίᾳ εἴδεσι τελειουμενας, ise νῦν τὸν xac 
αὐτὴν ἱστάμενον τὴν οὐσιώδη ἐνέργειαν νοῦν χαὶ τὰ εἴδη νοοῦντα, οὐ τὰ 
προϊόντα, ἀλλὰ τὰ ἐν αὐτῇ τῇ οὐσίᾳ τῆς ψυχῆς μένοντα. ἣ μὲν γὰρ ἔξω 
ῥοπὴ εἰς μερισμόν τινα ὑποφερομένη (αὐτὸ γὰρ τοῦτο τὸ ἔξω ὁποιοσοῦν 

18 μερισμός) χαὶ εἰς δευτέραν agre ζωὴν ἐν τῇ ψυχῇ. οὐχ οὖσαν ὅπερ 1, 15 

πρώτη; xal τὴν ἐνέργειαν τῆς οὐσίας ἀπομερίζει, οὐ τῆς πρώτης μόνης 

ἀλλὰ xol τῆς προβεβλημένης ζωῆς, ὡς μηχέτι οὐσίαν εἶναι τὴν ἐνέργειαν, 
ἀλλὰ μόνον ἐξῆφϑαι οὐσίας. ὥσπερ ἣ εἰς τὴν ἀχροτάτην ἑαυτῆς οὐσίαν 
ἀναδρομὴ τῆς ψυχῆς xol ἢ ἐν ταύτῃ μονὴ ἕνίζει xol τὴν ἐνέργειαν τῇ 

90 οὐσίᾳ διὰ τὴν εἴσω ὅλην στροφήν᾽ τὸ γὰρ εἴσω τῆς ἀμερίστου συναγωγῆς 
δηλωτιχόν. ἀλλὰ xoi f ἀχρότης τῆς ψυχῆς ἀμέσως συμπέφυχε τῇ ὑπὲρ 
αὐ τ VES οὐσίᾳ xoi τοῖς ἐν αὖτ εἴδεσιν. ἀμέριστος δὲ πᾶσα ἣ ὑπὲρ 30 
ψυχὴν νοερὰ οὐσία: ὅϑεν xol T, ἐνέργεια ὅπερ οὐσία xol i, οὐσία ἐνέργεια, 

2 e 

οὐ τῇ ἰδιότητι δηλαδή, ἀλλὰ τῇ εἰς ἕν ἀμφοῖν ἀμερίστῳ συναγωγῇ. oop- 

[uo] σι φυομένη τοίνυν τῷ ὑπὲρ αὐτὴν νῷ ἣ τῆς ψυχῆς ἀχρότης πολὺ τὸ ἀμέριστον 

ἔχει: xol διὰ τοῦτο δευτέρως xal T, ἐνέργεια αὐτῆς τῇ οὐσίᾳ ἑνίζεται. ὡς 
- $5 - , A18 - y mel S Κ 5» - - , 

οὖν ἐπὶ τοῦ προελϑόντος καὶ ἀτελοῦς ἔτι νοῦ ἣ ἐνέργεια αὐτοῦ τῇ αἰσϑη- 

τιχῇ ἀπειχάζετο, οὐχ ὡς ἣ αὐτὴ παντελῶς (χαὶ τὸ διάφορον γοῦν ἐπεφέρετο), 

ἀλλὰ δι’ αὐτὴν τὴν ἑτέρωϑεν ἐν ΓΝ πεῖσιν, οὕτω xoi τὴν τοῦ dxpo- 25 

80 τάτου χαὶ οὐσιώδους 2 νοῦ ἐνέργειαν ἀφομοιοῖ τῷ ὑπὲρ αὐτὴν νῷ, οὐχ 
3) 

ὡς rust τὴν πῦον εὐϑὺς 199» ἐπάγει xal τὸ ποτοῦ εἴ γε ποτὲ 
/, M 

μὲν ἐνερῚ (et οὗτος ποτὲ δὲ SE xat εἴ Ye Jae s εστιν οὗτος ὅπερ ἐστίν. 

5 - AN M ' /, 

ἐχεῖνος δὲ xal ἀεὶ ἐνεργεῖ xai ἀεί ἐστι JORarue. el μὲν οὖν παντελῶς 

$, αὐτὴ pe 4 τὴ: RUE eMe οὐσία, 1, HAE en ἢ αὐτὴ μέ- 

35 νουσα οὐχ dy εἴη ὅπερ f| οὐσία, εἴ γε ὁτὲ μὲν νοεῖ, ὁτὲ δὲ οὐ νοεῖ. εἰ δὲ 
^ " 5 - » » ΣΈΕΟΣ , , 5 / 2 τω X Ἂ € - 5 

xat αὑτὴ Ἢ ἄχρα autre οὐσία o0 μένει EV τῇ πρὸς τὰ ὁξὺ TE δον εἰλι- 30 
΄ σ M , τὰ / e M "^ L4 2 “Ὁ 

χρινής, ἵνα xal ταύτῃ ἡ μέση, ὡς καὶ τῷ Ἰαμβλίχῳ ἐν τῇ bs ψυχῆς 

πραγματείᾳ δοχεῖ, οὐ μεριστῶν μόνον xoi ἀμερίστων, d διὰ ὶ γενητῶν 

χαὶ ἀγενήτων χαὶ φϑαρτῶν χαὶ ἀφϑάρτων, χαὶ ἵνα χαὶ αὐτὸ S δὃτὲ μὲν 

1 τρῆμα δεύτερον superscribit ἃ: ἀρχὴ τοῦ δευτέρου τμήματος τοῦ τρίτου βι ιβλίου A. ἐπεὶ] 

ἐπειδὴ Α ἁπάσῃ ἃ | ἐχόμενος correxi: ἐχόμενοι Aa 11 τελουμένας À 

84 ἀχροτάτη] πιχροτάτη Α' 



10 

15 

τῷ σι 

90 

90 
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vor; ὁτὲ δὲ μή (ἀφ᾽ ἑαυτῆς γὰρ ἐνεργοῦσα ἣ αὐτὴ ἀπαράλλαχτος μένουσα 67: 
i à p in ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἂν ποτὲ uiy TUO δευ- 

| γεν αὐτῶν ἄχ. 
bi - - 

Birenc. 252 D ΣΕ, eto* ἴσως Ἰὰρ d αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν ὃ χωρισμός, : 25 
M 5 , 58. 7 Ne 3 [4 * 

C ERE ἀδιάφϑορος εἰλιχρίνεια, ὅπερ xal ὃ ᾿Αριστοτέλης ἐμφαίνει γράφω 
"τοῦς δέ ἐστιν ὅπερ ἐστίν, ὡς E £t τῶν δευτέρων τ τι ἴστου 

2 - - 3-123 t Cc οὐχ οὔσης ὅπερ ἐστίν), εὔλογον ἄρα μᾶλλον δὲ ἀναγκαῖον οὗ τὴν ἐνέρ- 
A b] M M 

γειαν μόνην, ἀλλὰ xoi τὴν οὐσίαν τῆς ἤρθη, χαὶ αὐτὴν τὴν ἀχροτάτην, τῆς 
ὲ , ^ , A ἡμετέρας φημί, διαφορεῖσϑαί πως xai 

5 $^ L4 πρὸς τὰ δεύτερα νεύσει, οὐ παντελῶς ἑαυτῇ τῆς ἐξισ UD οὐδὲ Tn dy 
αλᾶσϑαι xai οἷον ὑφιζάνειν ἐν τῇ 

οὖν 
υξνξεν 40 q 

Y NL Ao X 2. AUS 2 pres F, EM M ἔτι doy), ἀλλὰ τὸ ἀχραιφνὲς οὐχέτι σώζουσα, ὡς ἅμα τὴν αὐτήν τε xal 
οὐ τὴν αὐτὴν gestes τ οὔτε τῆς ἑτερότητος αὐτὴν ἐξαλλαττούσης 

παντελῶς οὔτε τῆς ταὐτότητος χαϑαρᾶς xol ἀνεξαλλάχτου μενούσης, xai 

D 
M Y - 2 2 r3 NUR er PU A e , Y 1 a» 

χαὶ τὸν τῆς ἐνεργείας ἀπὸ τῆς οὐσίας μερισμόν, ὡς xai ποτὲ μὴ ἐνεργεῖν. 
εἰς δὲ τὴν ἑαυτῆς εἰλιχρινῶς ἀναδραμοῦσα οὐσίαν, ἀφιεῖσα μὲν πᾶσαν τὴν 
Y ; TED oe Verr : - ; ἔξω προβολήν, τῇ δὲ πρὸς ἑαυτὴν ῥωσϑεῖσα στροφῇ xal ἀναλαβοῦσα τὸ 45 

- 5. € ΄ FPEM T E EST NAA NEST Ἢ X - 
προσῆχον αὐτῇ μέτρον ἔστι τε ὅπερ ἐστὶ xal τῇ ἄχρᾳ εἰς ἑαυτὴν στροφῇ 

- ΄ Y 35. 7 - ΄ - 2 

ἀμερῶς συναιρουμένη xai τὴν ἐνέργειαν τῇ οὐσίᾳ £voi. xal αὕτη μὲν i, 

eoe - [d M ““ 5» - 

οὕτω μερισϑεῖσα ὁπωσοῦν τῇ ἐξαλλαγῇ χαὶ οὐ μείνασα ὅπερ ἦν, ὑπομένει 
c 

ἀχροτάτη τῆς ψυχῆς τελειότης ἐν τῷ παντελεῖ τῶν δευτέρων ζωῶν χωρισμῷ " 

ἐν δὲ τῇ ἀχωρίστῳ πρὸς αὐτὰς συμπλοχῇ τελει 
τέρως, xai ἢ ἤδη τελειοῦν τὴν προβληϑεῖσαν 

ειοῦται xal ἔστι τελεία Ocu- 
ἕω Ἁ LS Ἁ P M 

eoTVy 'xayT εἰτε πραχτιχὼς 

εἴτε ϑεωρητιχῶς οὐχ οὖσα δηλαδὴ ἀτελὴς αὐτὴ ἐτελείου ἄν. ἀλλ᾽ οὔπω 

χατὰ ἄχρα μέτρα τελεία, ὡς καὶ ἑαυτῆς εἶναι μόνης" χατὰ δὲ τά [τε] τῶν 50 
o 

ἄλλων τελειωτιχά, xa0' ἅ ἐστι, προάγει ἑαυτὴν xai ἄνεισιν εἰς τὴν ἄχραν 
e - , Y» ^N T τὰς δ NJ ΄ » 
ξαυτῆς τελειότητα. ἄγε δὴ οὖν ἐπὶ τὴν λέξιν ἴωμεν. 

ρ.430110 Ἐπεὶ δ᾽ ὥσπερ ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει ἐστί τι τὸ μὲν ὕλη θ8: 

ἑχάστῳ τς t (τοῦτο δὲ ὃ πάντα δυνάμει ἐχεῖνα), ἕτερον δὲ τὸ 
αἴτιον χαὶ ποιητιχόν, τῷ ποιεῖν πάντα, οἷον ἣ τέχνη πρὸς 

τὴν ὕλην πέπονθεν, ἀνάγχη xal ἐν τῇ ψυχῇ ὑπάρχειν 
ταύτας τὰς διαφοράς. 

, 

Οὐ κοινότερον νῦν ἀντὶ πάσης οὐσίας εἴχηπται 3| φύσις (οὐ γὰρ ἐν 
πάσῃ οὐσίᾳ τὸ ποιεῖν χαὶ πάσχειν, ἵνα χαὶ ἐν πᾶσιν ἀνάλογον ἢ τι τῇ ὅ 
ὅλῃ xal τῷ ποιοῦντι), ἀλλ᾽ ἣ ἰδίως χινήσεως xal ἠρεμίας ἀρχὴ δρισϑεῖσα. 
ἐν γὰρ τοῖς xav' αὐτὴν ὑφισταμένοις xal τοῖς εἰς ταῦτα ῥέπουσι τὸ ποιεῖν 

ST , e e M xi , v 5 ^ — n , A 

xai πάσχειν ἥ ve ὕλη xai τὸ ποιοῦν, χυρίως͵ μὲν ἐπὶ τῶν ἐν γενέσει, χατὰ 
ἀναλογίαν Oi xal ἐπὶ τῶν οὐρανίων xal ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, ὅταν εἰς 

P4 M — e e 

τὴν φύσιν προΐῃ (περὶ ἧς xal τῷ φυσιχῷ ὃ λόγος), ὡς ὅταν γε ἐν ἑαυτῇ 

1 voi; scripsi: νοεῖ Aa 9 γράφων p. 420222 12. 13 οὔτε --- οὔτε correxi: οὐδὲ — 
οὐδὲ Aa 12 αὐτὴν (post ἑτερότητος) scripsi: ἑαυτὴν Aa 24 τελεία scripsi: τέλεια ἃ 
τε delevi 21 ἐν ἁπάσῃ τῇ φύσει] ἐν πᾶσιν À 28 ἐν ἑχάστῳ A ὃ Α: ὅτι ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 16 
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σι 

10 

τῷ σι 

30 

35 

καϑαρῶς μένῃ, αὐτή τε μένει ὑπερφυὴς οὔτε ποιοῦσα T, πάσχουσα οὔτε βὃτ 

ἔχουσά τι ἀνάλογον τῇ ὕλῃ οὔτε. τῷ φυσικῷ οὖσα ϑεωρητή, ἀλλὰ τῷ περὶ 

τὰ μετὰ τὰ φυσιχὰ φιλοσοφοῦντι, ὡς αὐτὸς ἐν τῇ Περὶ τῶν ζῴων μορίων 

εἴρηχεν. χαὶ ἐν προοιμίοις mug ἔϑειται ἡμῖν τὸ ταῦτα δηλόῦν ῥητόν. ὅτε 
τοίνυν εἰς τὴν φύσιν ῥέψασα T, ἡμετέρα ψυχὴ προβάλλεται ἐν ἑαυτῇ ὃευ- 

τέρας ζωὰς xal ἀφ᾽ ἑαυτῆς, οὐ μείνασα ἔτι ἀχραιφνὴς οἵα περ Ty, τὸ μέν 
τι ἕξει ameter τὴν τος ἔξω ζωήν, τὸ δὲ ποιητιχὸν τὴν προάγουσαν. 
xo ὕλη μὲν ἐχείνη οὐχ ἁπλῶς (οὐδὲ γὰρ ota 1 σωματοειδής). ἀλλ᾽ ὡς 

αὐτὸς ἔφη τῷ γένει, τουτέστι χατὰ ἀναλογίαν" αἰτία δὲ τῷ ποιεῖν ἣ ἘΠ 
(0064, ὡς ele UR τι xal τοῦτο δυνάμει xai γινόμενον τὴν ἑαυτῆς ἐχ- 

τείνουσα ἐνέργειαν. ὶ γὰρ *, μὲν τῷ πάντα γίνεσϑαι ἣ δὲ τῷ πάντα 

ποιεῖν, ὅσα δηλαδὴ Ms τῇ νοητιχῇ ψυχῇ τῇ ἔξω προϊούσῃ ἐγγίνεται εἴδη" 
ταῦτα μὲν γὰρ αὐτὴ πάσχει, ποιεῖ δὲ ἢ προβάλλουσα. χαὶ εὖ τε τῷ μὲν 
ποιοῦντι τὴν τέχνην τῷ δὲ npa τὴν ὅλην ἀφομοιοῖ, ἐπειδὴ τέχνη 

iJ 

χυρίως ἣ περὶ τὰ ἔνυλά ἐστι ποιητικὴ κατὰ λόγον τῆς ψυχῆς ἕξις. 

p.430a214 Καὶ ἔστιν ὃ μὲν τοιοῦτος νοῦς τῷ πάντα γίγνεσϑαι. 

Ὁ τοιοῦτος 6 ὡς ὕλη πρὸς γὰρ τὸ ἔσχατον ἀποδίδοται" xal ὅπως 
ὡς ὕλη, ἐδήλωσεν, ὅτι τῷ πάντα γίγνεσθαι. ὃ δὲ τῷ πάντα ποιεῖν 
ὡς ἕξις τις, οἷον τὸ φῶς" τρόπον γάρ τινα xal τὸ φῶς ποιεῖ τὰ 

δυνάμει ὄντα χρώματα ἐνεργείᾳ χρώματα. ἐπειδὴ χαὶ T, προά- 

γουσα τὰς δευτέρας ζωὰς οὐσία τῆς ψυχῆς οὐχ ἔξω mou ἐχτίϑεται, ἀλλ᾽ 

ἕν ξαυτῇ ταύτας ἀναδέχεται xol οὐ μένει πάντῃ αὐτῶν χεχωρισμένη. 
ἀλλὰ χαὶ αὐτὴ συμπλέχεται αὐταῖς χαὶ ἐχείνων πως γίνεται, χαλῶς ἕξει 

χαὶ gue ταύτῃ ἀπειχάζεται. ὥσπερ διὰ τὸ ἐξῃρημένον τῇ τέχνῃ πρό- 
τερον. ἐν ΤΙ τῷ ῥέπειν εἰς τὰ δεύτερα xal μένει πως ἐν ξαυτῇ xal 

dues ἀφ᾽ ξαυτῆς, ὡς ἤδη εἴρηται. ἣ μὲν οὖν τέχνη πρὸς τοῦ μο- 

νίμου xal χωριστοῦ μᾶλλον, τὸ δὲ φῶς χαὶ ἢ ἕξις πρὸς τοῦ ἀχωρίστου 
χαὶ συμπλεχομένου τοῖς δευτέροις" ἀχώριστον γὰρ xol τὸ φῶς τῶν φωτι- 

ζομένων χαὶ ἢ ἕξις τῶν ἐχόντων. ἐν δὲ τῇ πρὸς τὰ ἔξω ῥοπῇ ποι- 
οὖσα ζωὴν χαὶ ἐξ Ἰρημένη πως ἅμα xot συμφυομένη ταῖς προϊούσαις, ὀρϑῶς 

ἅμα τε ὡς τέχνη xal αὖ ὡς ἕξις xoi φῶς ποιεῖν παραδίδοται. ἐπιστῆσαι 
δὲ ἄξιον, ὅτι ἕξει αὐτὴν ἀφομοιώσας χατὰ τὴν πρὸς τὰ δεύτερα συμπλοχὴν 
ἐπήγαγεν οἷον τὸ φῶς, χαὶ περὶ τοῦ φωτὸς ποιεῖται τὸν λοιπὸν λόγον, 
ἀλλ᾽ οὐ περὶ ἕξεως ἁπλῶς, ἐπειδὴ ἢ μὲν ἕξις ποιότης τις μᾶλλον οὐδὲν 
προσήχουσα τῇ δυναμένῃ χορίξεαναι οὐσίᾳ, τὸ δὲ φῶς εἰ χαὶ πάρεστι τῷ 

φωτιζομένῳ, ἀλλ᾽ ὡς ἐντελέχεια χαὶ χωριζομένη τοῦ νῦν δεξαμένου * xi 

εἰ ἐν τῇ ῥοπῇ δὲ συμπλέχεται ὃ οὐσιώδης τῆς ψυχῆς νοῦς τῷ προϊόντι, 
ἀλλὰ χωρίζεταί ποτε xal xaU' ἑαυτὸν ὑφίσταται, ὡς xol αὐτὸς εὐϑὺς Endet. 

10 

15 

20 

95 : 

ἀλλὰ τέως ὅπως φωτὶ ἀπειχάζεται τὸ ποιητικὸν τῆς ψυχῆς ἑρμηνεύει. τῷ 35 

1 χαϑαρὰ ἃ ὃ. ἐν τῇ Περὶ τῶν ζῴων μορίων] de Part. anim. Α 1 p. 6412332 sqq. 

4 ἐν προοιμίοις] v. p. 2, 6sqq. 6 ἐφ᾽ ἑαυτῆς a 11 6 τοιοῦτος --- 18 γίγνεσϑαι om. a 



SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 5 [Arist. p. 430214. 17) 249 

a v , ES , ^N e iJ ^ 

ey οντὰ χρώματα δυνάμει δὲ ὁρατὰ παρὸν 68r Ἔ a 
D 

ρατὰ ἀπεργάζεσϑαι ὁμοιότητα ἐμφαίνει πρὸς τὸν ἐνεργείᾳ 

δυνάμει quoi ἀποτελοῦντα εἴδη. ἐνδειχνύμενος 
, € a ^ ΄ ΄ 

ἅμα χαὶ ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ παϑητιχῷ οὕτως ἦν δυνάμει ὡς πάντα ἀνύ- 
MOS 3 55" : » ^ 

5 παρχτα, ἀλλ᾽ ὡς ὄντα μὲν ἄγνωστα δέ, χαϑάπερ xai τὰ τέως ἀφώτιστα 

χρώματα. 

p.4302317 Καὶ οὗτος ὃ νοῦς χωριστὸς xal ἀπαϑὴς xal ἀμιγὴς τῇ 40 

οὐσίᾳ ὧν ἐνέργεια. ἀεὶ γὰρ τιμιώτερον τὸ ποιοῦν τοῦ 
πάσχοντος xat ἣ ἀρχὴ τῆς ὕλης. 

10 Τὸ χωριστὸν ἐπὶ τοῦ προχειμένου νῦν εἰς ϑεωρίαν νοῦ οὐ τὸ ἀεὶ 
χεχωρισμένον ἀχουστέον (ἐπάξει γοῦν περὶ αὐτοῦ ““χωρισϑεὶς δέ ἐστιν 

- Y 4 e 
ch τοῦτο mo ἐστίν. ὡς ποτὲ χωριζομένου), ἀλλ᾽ ὡς ποτὲ. μὲν 

΄ - YR - E 
ἤδη χεχωρισμένου πάσης τῆς ἔξω τεινομένης ζωῆς T, παρεσχευασμένου 

e , ' 5. 

πρὸς χωρισμόν ἑἕχατέρως γὰρ xol χωριστὸς xoi ἀπαϑὴς χαὶ ἀμεγὴς χαὶ 45 
M Ἂς , e » Ἁ - M 

15 τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, xal ὡς ἤδη πρὸς τὰ εἰλιχρινῇ τοιαῦτα ἐπειγόμενός 
-^ b] ΡΝ € or at. b) voc SN X 5 ^N πως ἢ χατ᾿ αὐτὰ ἑστώς. ἀλλὰ χωριστὸς μὲν οὐ πρὸς σῶμα μόνον οὐδὲ 

ls , ' NES , 5 ' M ' X 

πρὸς μόνας τὰς σωματοειδεῖς λέγεται ζωάς, ἀλλὰ xoi πρὸς τὰς λογιχὰς 

τάς τε πραχτικὰς xal τὰς χατὰ znüpoisy ϑεωρητιχὰς ἐν τῇ τούτων ἀπο- 
΄ e ^ «3- ^ 

στάσει. uou m ὃὲ ὡς οὐχ ὕφ᾽ ἑτέρου οὐδὲ OU ἕτ porrigens οὐδὲ χατὰ μέ- 
) ? 2 

20 ὕεξιν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ὅφ᾽ ἑαυτοῦ χατ᾽ ἐνέργειαν T, τελειούμενος T, ἤδη à 
ÉAewc* χαὶ γὰρ εἰ xai ὑπὸ τοῦ χρείττονος νοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ ραν νον 50 

üE αὐτῷ xai ἑνωϑεὶς χατὰ τὴν ἄχραν ἑαυτοῦ οὐσίαν. ἵνα χα ὃ 
4 

ἄριστα τῷ τελειοῦντι ἑνῶται xat ὅπερ τὸ τελειοῦν γινόμενος ἱχανὸς χα 
ἑαυτὸν ἢ 

» - ^ - 

πρὸς τὸ εἶναι T, ἐνεργεῖν, xdv ἔτι συναναφύρηταί πως αὐτοῖς, ὡς ῥοπῇ τινι 

τελειοῦν. χωριστὸς μὲν οὖν ἔσται xav! οὐσίαν τῶν ὧν μὴ δεῖται 

τῷ Qv 

e e 

αὐτὰ ὑφιστῶν. ἀμιγὴς ὃὲ 6 μηδὲ ὁπωσοῦν συμπλεχόμενος ἢ ὃ Eae 

xoi σπεύδων πρὸς τοῦτο. τῇ δὲ οὐσία ὧν ἐνέργεια διὰ τ ἀμέριστον πρὸς 
$^ 

ἑαυτὸν στροφήν, οὐδὲ τὴν ἐνέργειαν τῆς | οὐσίας ἀφιεῖσαν, ἵνα xa ἣ οὐσία 368" 
L » 

ᾧ νοητῷ, τουτέστιν ἑαυτῷ. xal τῇ οὐσίᾳ JU ἐνέργεια 

ἐνέργεια χαὶ dj ἐνέργεια οὐσία. εἰ γὰρ χαὶ ὃ προϊὼν νοῦς, ὅταν ἑαυτὸν 

30 νοῇ. ὃ αὐτός ἐστι τ 
(fj γὰρ οὐσία ἣν νοητή, τὸ δὲ νοεῖν ἐνέργεια). πόσῳ μειζόνως 6 μένων ὅλος 
ἐν ἑαυτῷ xai ὅν ἀφ᾽ ξαυτοῦ μηδὲ τῶν δπερτέρων ἐξιστάμενος. ὅϑεν 

D qu 3 
ΓΝ a da e 

LI 

χαὶ ποιητιχόν διὰ τὴν πρὸς τὰ ἄριστα ἕνωσιν τοῦ OU WEISE προϊόντος 
, 

pco xai διὰ τοῦτο πάσχοντος, χαὶ ἀρχὴ ὡς ὅ Q^ cl (QD 
TO 
o c 

^N [4 p 

χαὶ ὡς ὑφ 
«^ 

35 αἰτία τελειωτι: ἄμει, ὅπερ T, ὕλη; τιμιωτέρα οὖσα δηλαδὴ ὡς χρείττων 
md 

el o c e c x 
, 

xai χρείττω διὰ τοῦτο ἴσχουσα xal τὴν ἕνωσιν. χαὶ τί ἄν τις διαφέρειν 

b 

e 

- , M - M^ ^ Y ' - , , ^ 
οὖς νοῦ, si πρὸς τοῖς ἄλλοις εἴη χαὶ τῇ οὐσίᾳ ὧν ἐνέρ Uses εἴποι τοῦ 1). 00 co 

6 ψυχιχὸς νοῦς; T, ὥσπερ ὁ παϑητιχὸς νοῦς 6 ἔτι ἀτελὴς xaxà τὴν ἀπά- 

2 xai om. ἃ ὁρατὰ ἀπεργάζεσθαι) ἐργάζεσθαι ἃ V χαὶ ἀμιγὴς κα 

11 ἔπάξει p. 420322 12 ante μόνον add. οὐ A Ι δὲ A: ἤδη ἃ 9 
15 ἐπειγομένη A 29 ὃ om. A 9l πόσῳ] πῶς 6 A ὅλως ἃ 

T CIR Ὦ ἤδη Scripsi: ἢ 
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10 

90 

40 

M M PNERA L M - T E 

ὕειαν xat τὴν δύναμιν παρεβάλλετο μὲν τῷ αἰσϑητιχῷ, ἡ δὲ διέφερε Oto-68v 

ρίζετο ὕστερον, οὕτω χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀχροτάτου τῆς s ys νοῦ Ne. 
A 

μὲν πρὸς τὸν ὑπέρτερον Ξ (ορεῖ τὰ ἘΠΕ ΕΣ ὅσα πρώτως τῷ ϑειοτέρῳ 

à 

τίνι Bla 6 χωριστὸς οὗτος τῆς ψυχῆς νοῦς ὑμνούμενος, B e [UJ] τ 

x . Ἐν (o m eT c1 Ey o^ M 61. “Ὁ: πρόεισι, τοῦ WHMUeeA διὰ τί γὰρ μὴ ε 
δέ, τί δή ποτε ὃ προελθὼν νοῦς οὐχὶ χαὶ νοητός ἐστιν c1 (0. 

e) 

- ' - SE IA » N 
[e τὸ νοητὸν τ τῷ νῷ πάντως ὑπᾶρχξι. χαν UT ᾧ νοητῷ 

D à D 
^ 

t 
i 

πάντως ὃ νοῦς. πῶς οὖν νοῦν μὲν αὐτὸν προσαγορεύει, οὐχὶ δὲ νοητὸν 
e 

x Roor evt ίνεσϑαι αὐτῷ τὰ εἴδη βούλεται, ἅπερ ἐστὶ τὰ vooó- 
v μὲν εἶναι χαϑ᾽ αὑτόν, νοητὸν δὲ ἐπιχτήτως;: ἢ πρὸς μὲν & 

- 

bi - 
c εὶ ἜΝ 

[0] x δ E g^ [Δ] x o i 
y ἀτελὴς ὧν οὔτε νοῦς 

, € ^ PES Y XM A , 

γείᾳ οὔτε νοητός, ἑχάτερον δὲ δυνάμει xal πρὸς δος medo 

΄ ι a) » e [4 Lc 
πξον xat TjOT εἴρηται. ως O0 προϊὼν ετι v 

“ 

Φ σ᾿) c1 o 

ἊΣ ^ CSS 
- 

D 

ἑτέρωϑεν ix τοῦ οὐσιώδους" 6 δὲ τελειωϑεὶς xal νοῦς ἦν xai Ae χατὰ 
πες, ποτε xol νοεῖν αὑτὸν δι᾿ ἑαυτοῦ δυ- 

A € 

τὸ 
΄ » ' , , €T 

νατός, ἀλλὰ παϑητιχὸς ὧν διὰ τὴν ὕφ᾽ ἑτέρου τελείωσιν. συμπρόεισιν οὖν 

z 
0 

Pl 
ξ 

' 

δεύτερον δυνάμει, ὡς xal 

e εἰ 5 P] ) e , τῷ νῷ xoi τὸ Ro αὐτῷ νοητὸν xai ὁμοῦ τελειοῦται. ἀλλ᾽ ὃ pi 

σοφὸς προχρίνων τῇ. ἰδιότητι τὸ νοητὸν τοῦ νοῦ, εἴ γε τὸ μὲν οὐσίας ἐμ- 
i i à i 

φαντιχόν, 6 δὲ μᾶλλον ἐνεργείας, xal εἴ γε τὸ μὲν ἐφετόν ἐστι τῷ νῷ. ὃ δὲ 
5 t - 

ς πρὸς τέλος αὐτὸ ἵεται, εἰ xal τὸ τοῦ νοῦ ἐπὶ τοῦ ἀτελοῦς προσίεται 
ὄνομα, ἀλλ᾽ οὔτι γε τὸ τοῦ νοητοῦ τοῦτο δὲ μᾶλλον τοῖς μένουσι xol 

τελειοῦσιν ἀποδίδωσιν εἴδεσι χαὶ τοῖς ἐν τῷ um τελειωϑεῖσιν, ἃ xal 
ἐγὴ grises λέγει, οὐ τὰ ἀτελῇ xal δυνάμει. ἀλλὰ xà τέλεια xoi ἐνεργεία 
"^ — e 

(0x. τὸ δὲ πρότερον τῶν εἰς ἐπίστασιν ἣμῖν ἤδη πρῦτε εϑέντων ἱχανῶς, 
οἶμαι, χαὶ mee διήρϑρωται. ἣ οὐσία T, ψυχιχὴ μένει μὲν ἀχραιφνὴς 

v - b ' Y x 

ἐν τῇ χαϑαρᾷ π ἐς: ξαυτήν τε καὶ πρὸς τὰ ἄχρα το ποτὲ E ce i *, 

EAS , ) 

ἐξ 

ME UH xU ipm d A χαὶ T], οὔχέτι O& SONOS ὡς : ἤδη χαὶ δευτέρας ἀφ τς we 0- 

υένη ζωάς, αὐτῇ τε τῇ τούτων προβολῇ μείνασα ἥτις Ty χαὶ ἔτι μᾶλλον νης 4. E ἐῷ Ἢ " 5 po Ἢ h Li i μ 

Ξ- A ν E ^ , Ξ , , x ἃ NC XN Ἢ F , - 1S. T αἱ δ , - τῇ πρὸς αὐτὰς ἐπιχλίσει. οὐσία δὲ xoi ἣ δευτέρα ζωῇ, ἐπεὶ χαὶ ἢ uM 

τοῦ πῇ μένοντος τὸ προελϑὸν ὅλον 
A δ΄ Y er 

xai u τὸ χατὰ δύναμιν τελειούμενον xal ἑτέρωϑεν τοῦ xac! ἐνέργειαν xal 

χπίπτει ἀτέλειαν, 

ἀλλ᾽ Ἢ χεχαλασμένην zeige τὸ δὲ προϊὸν xai πάντῃ ποτὲ γίνεται 

5 3159 4 τῇ ἀλλ᾽ ἐχείνη xal Ào τ χαὶ νοερὰ Bou δευτέρα δὲ ὅμως τῆς προαγούσης, 

ἣ τὸ αἰτιατὸν τοῦ αἰτίου ὑφεῖται xal 1j ῇ 

, 2 Ὧν «Y —- Χ 594.7 , 2 

τοῦ. διὸ χαὶ τοῦτο μεν οὐόξποτε εις ἘΣ σάνε [οἱ C^ 
€ 

a 

ἘΣ χαλῶς ἄρα διττὸς ἡμῖν ὁ τῆς ψυχῆς punancanue νοῦς, ὅ τε μένων 

προϊών, χαὶ οὗτος T, ἀτελὴς T| τέλειος, xal ὃ μένων δὲ T, παντελῶς 

μένων T, πῇ. ἐπεὶ δὲ ταῦτα διήρϑρωται, νῦν ὅπως τὸ mE τοῦ χατὰ 
τὸ ἀχρότατον τῆς ψυχῆς οὐσιωμένου νοῦ πρὸς τὸν χρείττονα τόν τε μετε- 

γόμενον xui τὸν ἀυέϑεχτον παραδίδωσιν 6 φιλόσοφος. ἐπειδὴ τὴν χοινω- 
X?! Ü i , 

10 

15 

25 

T 6 xoci] χαὶ 6 a 8 ὃ προϊών a 16 αὐτὸν ἃ 25 ἤδη] εἴδη a 4 80 αὐτῇ 4 

scripsi: αὐτὴ Aa 329 μένοντος] μένος a 
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νίαν ἐϑεώρησε χατὰ τὸ χωριστὸν xol ἀπαϑὲς xol ἀμιγὲς χαὶ τῇ οὐσίᾳ εἶναι 68v 
ἐνέργειαν, ἐπαχούσωμεν. 40 

p. 430219 Ἡ αὐτὴ δέ ἐστιν ἣ xac ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ 

$ δὲ χατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως 
) by - € ^ , - 

5 χρόνῳ᾽ ἀλλ᾽ 6x£ μὲν νοεῖ 6x& δὲ οὐ νοεῖ. χωρισϑεὶς 

ἐστιν μόνον τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐστί. 

0 

ὃ 

Ἐν οἷς πρώτην ἐνδείχνυται διαφορὰν τὸ μὴ μόνον εἶναι νοῦν τὴν 45 
ψυχιχὴν ἀχρότητα, ἀλλὰ χαὶ λόγον λογικὴ γὰρ γνῶσις ἣ ἐπιστήμη. χαλεῖ 
δὲ ἐπιστήμην νῦν, ὃν ἐχάλει νοῦν, τῇ οὐσίᾳ ὄντα ἐνέργειαν, xol τὴν xac 

10 ἐνέργειαν ἐπιστήμην τὴν αὐτὴν δειχνὺς τῷ ἐπιστητῷ, ὅπερ τὸ πρᾶγμα, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ τὸ ἐν αἰσϑήσει εἶδος ἄλλο παρὰ τὸ αἰσϑητόν. xol πάλιν 
ὃ τοῦ Πλάτωνος ἄριστος ἐξηγητὴς σαφηνίζει ἡμῖν χἀὶ ὅπως εἴρηται παρ᾽ 

ἐχείνου τὸ ὃν ἀεὶ “νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν᾽᾽, ὡς ἅμα τε νοήσεως δ0 
xal ἐπιστήμης τῆς ἀχροτάτης οὔσης ψυχιχῇς γνώσεως. νοῦς δὲ ἁπλῶς ὃ 

16 ὑπέρτερος. αὕτη μὲν οὖν πρώτη διαφορὰ διὰ τὴν τοῦ λόγου πρὸς νοῦν 
ὕφεσιν χαὶ τὴν τῆς Ἰνώσεως πρὸς τὸ γνωστόν. χαὶ ὥσπερ τὸ γενητόν, 
ὅταν T, ἀπολείπεται τοῦ ἀγενήτως ὄντος τῇ πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ μὴ εἶναι 
συμπλοχῇ, οὕτω xal τὸ ποτὲ μὲν νοοῦν ποτὲ OE οὐ νοοῦν, xol ὅταν voi, 
ἔχει τὴν τοῦ ποτὲ μὴ νοεῖν δύναμιν xal οὔτε τὴν νόησιν ἔχει οἵαν τὸ (del) 

τῆς γὰρ ἀχριβεστέρας νοήσεως xal69r 20 νοοῦν οὔτε τὴν πρὸς τὸ νοητὸν ἕνωσιν" 

ἕνωσις μείζων. ἔσται μὲν οὖν τῇ οὐσίᾳ ἐνέργεια xal ὁ ψυχιχὸς νοῦς χω- 
, s) P] 5 , - ER a - F PA, "3 EX e 

ρισϑείς, ἀλλ᾽ οὐχ ὡσαύτως τῷ ἀεὶ yep. μήπω γὰρ χωρισϑεὶς ὃ 
[« »4 , — — 24 , a - bd 74 , Ὡς SS -—, 5 e ^ N E ἡμέτερος αὐτῇ τῇ ἀχωρίστῳ πρὸς δευτέραν γνώσει οὐδὲ τὴν ἐνέργειαν πρὸς 

^ 5 ’ὔ ἘΦ 4 , M o » 5 3 » », , e τὴν οὐσίαν ἕνίζει τελέως xal ὅσον πέφυχεν, ἀλλ᾽ ἔτι ἀτελέστερον, ὅπερ 
, v * ^S 5 Ἁ A EE ^ UK SN IHE PA , EX 

25 δυνάμει ἔφη, ἐπειδὴ xal πέφυχε τελειοῦσϑαι. προτέραν δὲ εἶναι χρόνῳ τὴν 5 
χατὰ δύναμιν ἐν τῷ ἕνί. τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν τῶν γενητῶν ἀληϑέστατον- x 
γὰρ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τελειότερον πᾶσα γένεσις διὸ τὸ ἀτελὲς πρότερον 

“« , eo 2 V N m P) E ΤᾺ ΡΣ - AT. P4 2 NA τῷ χρόνῳ, ὅπερ ἐστὶ τὸ δυνάμει ἐν τῷ ἑνὶ αὐτῷ τῷ γινομένῳ, ἐπεὶ ἐν 
τῷ προσεχεῖ αἰτίῳ τὸ ἐνεργείᾳ ἀνάγχη προὐπάρχειν τοῦ ἐν τῷ γινομένῳ 
(eS) P] - , - - SONS) LL ΓΕ ἢ , 2 NN NX - 5 v, 

80 ὑπ᾽ αὐτοῦ δυνάμει. χαλῶς οὖν τὸ ἐν τῷ ἑνὶ πρόσχειται. ἐπὶ δὲ τῶν ἀιδίων 
μέν, ποτὲ δὲ νοούντων χαὶ αὖ ποτὲ μὴ νοούντων οὐδὲ ἐν τῷ ἑἕνὲ χρόνῳ 
πρότερον τὸ δυνάμει. τί γὰρ τοῦτο μᾶλλον ἢ τὸ ἐνεργεία, διαδεχομένων 10 
ΨΥ » - M M , M 2 M A ! m? 2. , M , , -2 

ἀεὶ ἄλληλα; διὸ xol αὐτὸς ἐπὶ τῆς ψυχῆς οὐχ ἀξιοῖ χρόνῳ προτέραν εἶναι 
AJ MAE , ) -] — 3 ^ € , » Χ x - » , Χ τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνο ἀληϑῶς ὑπάρχειν τὸ ποτὲ μὲν νοεῖν αὐτήν, ποτὲ 
A J — ^ A » » — , 5 , e tA , 35 δὲ uy νοεῖν. χαὶ γὰρ εἰ ἐν τῷ συνθέτῳ ἀνθρώπῳ ἢ δύναμις πρότερον. 

ἀλλ᾽ ὃ νοῦς οὗτος ἣ ψυχιχὴ οὐσία χωριστὴ οὖσα, ὡς αὐτίχα ἐπάγει, ἅμα 
χαὶ τρίτην διαφορὰν. τοῦ ψυχιχοῦ νοῦ πρὸς τὸν χρείττω παραδιδοὺς χαὶ τῆς 

πρὸς τὸ γνωστὸν τῆς γνώσεως ταὐτότητος᾽ χωρισϑεὶς γάρ φησιν, (οὐχὴ ἀεὶ 
, RENT ^N * e , M e , LA [4 M ! « πος »" χωριστός. ἀεὶ δὲ χωριστὸς ὡμολογημένως μὲν ὃ ἀμέϑεχτος ὑπὸ ψυχῆς. 15 

3 τὸ αὐτὸ ex Árist. ἃ ὅ ante ὁτὲ μὲν add. οὐχ a 12 εἴρηται] Plato Tim. 5 p. 284 

16 ὥσπερ τὸ γενητὸν om. pr. A 19. 20 οὔτε --- οὔτε scripsi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 19 ἀεὶ 

addidi 91. 32 πρότερον τὸ δυνάμει ypóvo a 94 ἐχείνῳ A 98 obx addidi 
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χαὶ ὃ μεϑεχτός: οὐ γὰρ ἐχεῖνος τῆς ψυχῆς, ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν 69r 
χεῖνος ὃὲ μένων ἐν ἑαυτῷ ἀρρεπῶς ξαυτοῦ ἐξάπτει τὴν ψυχήν" 

, [4 - € Dd M , x ^ - , s , ' 

μετέρα ἣ τῇ ῥοπῇ xol χλίσει δευτέρας προάγουσα ζωὰς 
M A Ta L 5 - Ὰ 9 ' ^ , , , J M 

χαὶ tege πρὸς αὐτὰς xai οὗ χατὰ τὴν μένουσαν μόνην, ἀλλὰ xoi 

σι χατὰ τὴν ἀφισταμένην xal προϊοῦσαν αὐτῆς ζῶσα ζωήν, x«l αὖϑις χωρι- 
ζομένη. ὅτε χαὶ χατὰ μόνον τὸ ἑαυτῆς ἔστηχε μόνιμον, τοῦτο οὖσα, ὡς 
αὐτὸς ἔφη, μόνον ὅπερ ἐστίν, οὐχὶ δὲ χαὶ ἄλλο τι, ὁποῖον ἣν τὸ ἐν τῇ 30 τος ἐφ ! 9 περ ξ . )4 e . Ὅπο f τῃ 

M - M , ^ -Ὁ 

προβολῇ γινόμενον νοοῦν, ὃ ἐν τῇ ἀχωρίστῳ ἦν ζωῇ. οὐχοῦν χαὶ χωρι- 
QsT Qc Yo ΄ A ΄ A FX »^* , ' ' σϑεῖσα, xa  6oov xal ἀχωρίστως ποτὲ πέφυχε ζῆν, οὐδὲ τότε τὸ χωριστὸν 

ce - A SN , T - €T “Ὁ ^ ὌΝ σ AC Y 10 ἕξει οἷον τὸ del χωριστόν. ἣ οὖν τῷ χωριστῷ xal ἀύλῳ ἕπεται τὸ ἑαυτὸ 
cM C NX 6 - , 2 - s rA, 2 M 2 24 cum n ^ a - νοεῖν, ἣ δὲ ἑαυτοῦ νόησις τῇ οὐσίᾳ ἐστὶν ἐνέργεια, dj τὸ χωριστὸν τοῦ 

Hc S CU EU RS - ΄ 4 - ΄ XJ we Y M Ψψυχιχοῦ νοῦ ὑφεῖται τοῦ ἐν τῷ χρείττονι χωριστοῦ, ταύτῃ xal ἣ πρὸς τὴν 
οὐσίαν τῆς ἐνεργείας ἀπολειφϑήσεται ἕνωσις. 

p.430a223 Καὶ τοῦτο μόνον ἀϑάνατον xai ἀΐδιον. οὐ μνημονεύομεν 25 
INA 

185 δέ, ὅτι τοῦτο μὲν ἀπαϑές, ὃ δὲ παϑητιχὸς νοῦς φϑαρτός, xal 

ἄνευ τούτου οὐϑὲν νοεῖ. 

᾽ S ^ » Eo m M Les * M ^ , FN. ΩΣ ! 4 

Εἰπιστῆσαι ἄξιον τῷ παντὶ λόγῳ, (9) ϑαρρῶν τὸν οὐσιώδη τῆς ψυχῆς 
νοῦν düdvaxoy xal ἀίδιον ἀποφαίνεται, ἵνα xoi ταύτῃ. τὴν πρὸς [Ιλάτωνα 

συμφωνίαν ἅμα ϑαυμάσωμεν χαὶ τὴν τῶν χατὰ μέρος ἐπὶ πλέον 
20 ἈΠ ξεργασίαν, ὅσα ἐχεῖνος ἀλλοῦ οὐ χαὶ συνοπτιχώτερον ἀρχαιοπρεπῶς 80 

᾿ Ls] ' e nu m Y m 2 [4 παρέδωχε. ur γὰρ ὅτι ἐπὶ pun τῆς συνεχοῦς xol μεριστῆς ἐντελεχείας 
τῷ τῆς χινήσεως χρώμενος ὀνόματι οὐχ ἀνέχεται αὐτὸ προσάπτειν ὡς οὐ 

μεριστῇ οὔσῃ τῇ ψυχῇ. ἐπεὶ μεταϑέντι σοι τὸ ὄνομα τὸ αὐτοχίνητον ἐπὶ 

τὸ αὐτοζῶν χαὶ αὐτοτελὲς χαὶ αὐτοποιοῦν χαὶ πάσχον ὃ πᾶς ἐντεῦϑεν 
[4 

25 δρμώμενος φανήσεται λόγος. χαὶ γὰρ xal παρ᾽ ἐχείνῳ διπλόην τινὰ τῆς 
ψυχῆς ἐμφαίνει τὸ αὐτοχίνητον" τοῦ μὲν μονίμου xal εἰδητιχοῦ χαὶ ποιη- 

τ 55 τιχοῦ αὐτῆς τὸ αὐτό, ᾧ xol ἐπὶ τῶν ἀχροτάτων εἴωϑε χρῇσϑαι εἰδῶν, 35 
οὗ δὲ χινητοῦ τὸ παϑητικὸν x«l προϊὸν χαὶ τελειούμενον xai δριζόμενον. 

- τ M ὃ 2A ΄ e , M 2. - ! E , e ντεῦϑεν οὖν χαὶ ριστοτέλης ϑρίμώμενος τὸν Sy τῇς ον πον 

80 αὐτὸ 
αἰτιώδη xol τιμιωτέραν τῆς ὕλης xal παντὸς τοῦ γινομένου φύσιν (ἀντὶ 

0). εἰ 

ἐχεῖνος ἔφη χωριστὸν xoi ἀπαϑὲς xoi ἀμιγές, δείχνυσιν ὡς ἀρχὴν xal 

γὰρ τοῦ γινομένου παντὸς ἣ ὕλη αὐτῷ εἴληπται), χαὶ ἔτι ὡς τῇ οὐσίᾳ ὃν i p τῶ ἵ με 1 τος T f τῷ ELATI . X et ς τῃ 

eA RA 5 ΞᾺ , , , [cd e » M 

ἐνέργειαν διὰ τὴν εἰς εἶδος ἀμέριστον συναίρεσιν. ὅϑεν ὅτι ἄυλον λαβὼν 
P! iJ ze » M ΡΝ ' (e Y 2 - NP ' (μεριστὸν γὰρ πᾶν τὸ ἔνυλον) xal αὐτὸ πρὸς ἕἑαυτὸ ἐνεργοῦν, δείχνυσι τὸ 40 

Il b ^ e d M e - Ἁ hi 5 MEN M e ΄“- 

ἄσλον πᾶν ἑαυτὸ νοοῦν. xai ἅμα νοοῦν τε χαὶ νοητὸν ἐπιδείξας xai ἁπλοῦν, 
σ 

e σι 

ὡς οὐ χατὰ μέρος νοοῦν χαὶ νοούμενον ἀλλ᾽ ὅλον ἄμφω, ὅτι χαὶ ἀϑαάνατον 
χαὶ ἀΐδιον ἀπεφήνατο. τὸ γὰρ χωριστὸν xal ἁπλοῦν χαὶ ξαυτοῦ ὃν xal 

ἑαυτὸ ζωοῦν xai τελειοῦν, ὡς xal ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ δευτέρας ὑπερβλύζειν 

ζωάς τε χαὶ οὐσίας, οὐ μόνον ἄδεχτον ϑανάτου τε xal φϑορᾶς., ἀλλὰ xai 

3 προάγουσα scripsi: προσάγουσα Aa 8 ἀχωρίστῳ correxi: χγωριστῇ Aa 11 ᾧ addidi 

91 φύσιν] φησίν Α 99 ἐνέργειαν seripsi: ἐνέργεια Aa 
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, €", M A M , , 5 ' A CN M A 

προηγουμένως δείχνυται Ce τε x«i οὐσίας οἰστιχὸν χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ θ9: 

ἀϑάνατον. ὥστε εἶναι τὸν πάντα συλλογισμὸν ὡς συντόμως συνϑεῖναι τοιόνδε, 45 
T. - τε ζ yzT-2* Z m um c P4 *hnsep ? δῆλον ὡς περὶ τῆς ἡμετέρας pore. μένον ψυχῆς" ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχῇ οὐ 

τὸ pon ἐστὶ μόνον ἀλλὰ xal τὸ ποιοῦν, ἀρχὴ xol αἴτιον τῶν γιγνο- 

5 μένων: ἔτι τὸ ποιοῦν ἐν τῇ ψυχῇ ξαυτὸ νοεῖν δύναται xoi τὴν ἐνέργειαν 
ἑνίζει τῇ na ἀμερίστως: τὸ ἄρχον xal αἴτιον τῶν γινομένων xol τὸ τῇ 

οὐσίᾳ ὃν ἐν ἔργεια χωριστόν ἐστι xal ἁπλοῦν: τὸ χωριστὸν χαὶ ἁπλοῦν 
M 

ἑαυτοῦ ἐστι xal οὐχ ἐν ἑτέρῳ τὸ τοιοῦτον ἄδεχτον τοῦ ἐναντίου. ἀζωίας 50 
τε χαὶ pup. (οὔτε γὰρ ἐν ἑαυτῷ τὸ ἀντιχείμενόν ποτέ τι δέξεται 

10 οὔτε ἐν τον τὸ ἑαυτοῦ μόνως ὄν)" τὸ ποιοῦν ἄρα ἐν τῇ ψυχῇ ϑανάτου 

χαὶ φϑορᾶς ὃν ἄδεχτον ἀϑάνατον ἀναγκαίως xal ἀΐδιον τυγχάνει ὄν, οὐ διὰ 
τὸ ἄδεχτον πραηγουβεναις: ἀλλὰ διὰ τό, ὡς εἴρηται, χαὶ ἐν τῇ ἔξω ῥοπῇ 
πηγάζειν οὐσίας τε χαὶ ζωὰς δευτέρας. ἃ δὴ τανε, ὡς ἔφαμεν, συμφώνως 

Πλάτωνος ἐχ τῆς αὐτοχινησίας περὶ ψυχῆς ἀποδείξει τῷ ᾿Αριστοτέλει 69v 
15 τας ὅτι γὰρ περὶ ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ NA puc ὑπ 

αὐτῆς νοῦ οὐδὲ ἔτι μᾶλλον περὶ τοῦ ἀμεϑέχτου, ἀλλὰ χαὶ περὶ ψυχῆς τῆς 
ς Ys. 6 ἡμετέρας, xal ἤδη ὑπέμνησται ἡμῖν xal ἔτι ἐχ πλειόνων dy τις ἐπιστήσειεν. 
πῶς γὰρ τὸ δυνάμει T, τὸ ποτὲ μὴ νοεῖν, ἢ τὸ ποτὲ χωρίζεσϑαι τοῖς ὑπὲρ 

[2i 

MEN 2 FIT s eA v 2v ὩΣ ᾿ d) ^ τὰ ZH o TUN τὴν μεριχὴν ἐπιπρέψει ψυχήν: ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ düAov T, τὸ νοοῦν ἅμα xat 
ὠὡριστὸν ὅλως ταῖς σωματοειδέσιν ἡμῶν προσήχει τι ζωαῖς 

t 

, ^ b! 

90 νοούμενον T, τὸ χω 
M L4 

xai ἔτι dnd τα 
ἐναργῶς, οἶμαι, xal ἀναγχαίως συνῆχται, τὸ ὅσον ποιοῦν ἐν τῇ ψυχῇ ἀϑά- 

- 
at 

DA E X). /- , ^ S (TS p i ἀξ δὲ 3: 

τῶν ἄλλων ζῴων T, φυτῶν ψυχαῖς. τοῦτο μὲν οὖν 

΄ Ἃ 3 2/7 - jJ Y M 5/7 ΄ yaxóy τε ὃν χαὶ ἀΐδιον. χαλῶς γὰρ xoi τὸ ἀΐδιον προστέϑειχεν, 

Πλάτων τὸ ἀνώλεϑρον ἐν τῷ Φαίδωνι, ἵνα μὴ ὡς ὃ Βοηϑὸς οἰηϑῶμεν τὴν 
95 Ψυχὴν ὥσπερ τὴν ἐμψυχίαν ἀϑάνατον μὲν εἶναι ὡς αὐτὴν μὴ ὑπομένουσαν 

zw 8d a d or mE ἀκ a Dc E E(UUD ter Patton nad 
ci. 2 z - ἐς, ι" ς . t. τὸν ϑάνατον ἐπιόντα, ἐξισταμένην δὲ ἐπιόντος ἐχείνου τῷ ζῶντι ἀπόλλυσϑαι 

DT o 

- 

διὰ τί OE τοῦτο μόνον ἀΐδιον; ἢ ὅτι, ὡς τος ἐπ ΣΙ ὃ παϑητιχὸς νοῦς 10 

φϑαρτός. ἀλλὰ pneum ἄν τις, πῶς νοῦς ὧν xal ἐχεῖνος φϑείρεται, 
Y ^N εἴ γε ἄυλος xal ἐχεῖνος: πᾶς li: voüc ἄνευ ὅλης εἶναι ἠξίωται, χαὶ διὰ 

80 τοῦτο πᾶς τὰ νοῦς εἶναι νοητός, οὐχέτι δὲ τὸ ἄυλον εἶδος νοητὸν ὃν xai 
νοῦν εἶναι. ἢ ὃ παϑητιχὸς νοῦς ὑλιχὸς ἦν χαὶ δυνάμει χαὶ αὐτὸ τοῦτο 
παϑητιχὸς xal ἀτελὴς νοῦς τὸ ὅλον τοῦτο, ἕως dy παϑητιχὸς ἢ xoi διὰ 
τοῦτο xal φϑαρτὸς 1| παϑητιχός. ἄυλος δὲ γίνεται χαὶ ἐνεργείᾳ νοῦς τε 15 
χαὶ νοητὸς ἐν τῇ πρὸς τὸ ποιοῦν συναφῇ., τελείως δὲ ἄυλος xoi νοῦς τέ- 

35 λειος ἐν τῇ εἰς τὸν ποιοῦντα ΥΒΟΡΟΙΣ ὡς εἶναι τὴν φῦηραν τοῦ παϑη- 
2 τιχοῦ νοῦ οὐχ εἰς τὸ μὴ ὃν ἔχστασιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ ure ττόνως ὃν συναίρεσιν 

Ἁ c χωρισϑείσης ψυχιχῇς οὐσίας, εἰς ἑαυτὴν xai τὴν προελϑοῦσαν ἀνα- 

iio ζωήν, οὐ προϊοῦσαν ἔτι ἀλλ᾽ ἐν τῷ ine ὡς ἐν αἰτίῳ ὑπάρ- 

qn. ὃ δ᾽ οὖν παϑητιχὸς ὡς παϑητιχὸς φϑαρτός. οἷον δὲ ἀντιτιϑεὶς 
40 πρὸς τὸ ἀίδιον ἀπρδειχῦεν τῆς ψυχῆς. πῶς οὐ μεμνήμεϑα τῶν πρὸ τῆς 

-* 

γεννήσεως, εἰ ἀιδίως mpoüzTpysv; ᾧ xal δῆλον πάλιν, ὅτι περὶ ψυχῆς 

12 τὸ (ante ἄδεχτον) om. a 18 μὴ seripsi: μὴν Δλὰ 24 ἐν τῷ Φαίδωνι] Plato Phaedo 55 

p. 106€ 21 ὡς om. a 98 μένειν] fort. μένοντι 99 ἀντιτίϑησι a 
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αὐτῷ ὃ λόγος, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ χρείττονος νοῦ. ποίαν γὰρ ἔσχεν ἀπορίαν, 69v 

διὰ τί ἡμεῖς οὐ μεμνήμεϑα, τῶν χρειττόνων ἡμῶν ὄντων ἀιδίων; χαὶ ἣ 

τῆς ἀντιϑέσεως λύσις οἰχεία τῇ ψυχῇ, ὅτι ὃ μὲν ποιῶν νοῦς ἀπαϑὴς xol 
διὰ τοῦτο ἀϑάνατος, ὃ OE παϑητιχὸς φϑαρτὸς ὡς παϑητιχός, χαϑάπερ ἔφην, 

5 χαὶ ὡς εἰς τὸ μόνιμον συναιρούμενος, ἄνευ δὲ τοῦ παϑητιχοῦ ὡς muU 

τιχοῦ χαὶ προϊόντος μέχρι τῶν σωματοειδῶν ζωῶν οὐδὲν νοεῖ ὃ ἀπαϑὴς 95 
Ὁ σ - ^N , ' τα e , cj e e , » , Y 

τῶν ὅσα δηλαδὴ μνημονευτά, περὶ ὧν ὃ λόγος" ἅπερ, ὡς ἐν ἄλλοις αὐτὸς 
e - NN ΄ 5 M ΄ CN 2 “ω M -M - 

ἡμᾶς διδάσχει, πάντως ἐστὶ φανταστά. διὸ ἐν τῇ περὶ τῶν μνημονευτῶν 
νοήσει δεύμεϑα πάντως τοῦ μέχρι φαντασίας προϊόντος λόγου, xoi ἄνευ 

10 τούτου οὐδὲ 6 ἀπαϑὴς τῶν μνημονευτῶν τι νοήσει. οὐ γὰρ δὴ ἁπλῶς 
ἀχουστέον τὸ οὐδὲν ὡς μηδὲν τοῦ ἀπαϑοῦς ἄνευ τοῦ παϑητικοῦ νοοῦντος. 
πῶς γὰρ ἔτι χωριστός, πῶς ἀμιγής, πῶς τῇ οὐσίᾳ ἔσται ἐνέργεια; ἐπεὶ 
χαὶ τὸ σῶμα τοῦτο ἔτι ζωοῦσα T, ψυχὴ χωριστῶς ποτε ζῇ xol νοεῖ. “ὃ γὰρ 30 
e “3 A € 59,5929 4.514 € - 1 iJ iJ 4 ΄ € Ὁ [4 - 2j 

6 ϑεός᾽, φησιν, de. ἐν τῷ Λ τῶν Μετὰ τὰ φυσιχά, “τοῦτο ἡμεῖς moté', 

15 χατὰ δύναμιν δηλαδὴ τὴν ἡμετέραν. χωριστὸς δὲ ὃ ϑεὸς ἀεί" xal ἡμεῖς οὖν, 
5 M , [4 - ^N e y ' M - Ὁ - y, [c4 € ' εἰ xal ποτέ. ἡμεῖς δὲ οἱ ἔτι τὸν φυσικὸν τοῦτον διαζῶντες βίον, ὅταν ἢ ψυχὴ 

ἀσχέτως πρὸς τὸ σῶμα xol τὰς δευτέρας ζωὰς xdv ἐπὶ βραχὺ διατεϑῇ. 

p.430226 Ἡ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἐν τούτοις, περὶ ἃ 

οὐχ ἔστι τὸ ψεῦδος" ἐν οἷς δὲ τὸ ψεῦδος xal τὸ ἀληϑές, 35 

20 σύνϑεσίς τις ἤδη νοημάτων. 

Ὅτε μὲν περὶ τῶν ἄλλων ψυχιχῶν δυνάμεων τὴν διδασχαλίαν ἐποιεῖτο, 88 

τῶν τε φυτιχῶν xol τῶν αἰσϑητιχῶν, τά τε ὑποχείμενα αὐταῖς παρεδίδου, 

χαὶ πρὸ τῶν οὐσιῶν τὰς ἐνεργείας ἐϑεώρει, £x τῶν σαφεστέρων ἡμῖν πρὸς 40 

τὰ ἀφανέστερα προχωρῶν" ἐν δὲ τῇ περὶ τῆς νοερᾶς τὸν νοῦν, ὅστις ποτέ 

25 ἐστι χαὶ ὁποῖος, πρὸ τῶν νοητῶν ϑεωρεῖ, ὡς εὐγνωστότερον ὄντα. εἶτα τὰ 
νοητά, ἵνα ἐξ ἀμφοῖν τὴν τοῦ νοῦ πρὸς τὰ νοητὰ ἕλωμεν ἐνέργειαν xol 

τὴν τοῦ νοῦ πλήρωσιν ὑπὸ τῶν νοητῶν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τοῦ παϑητιχοῦ 
γοῦ προπαραδοὺς τὴν οὐσίαν ἐπήγαγε τὰ γνωστὰ αὐτῷ διττὰ ὄντα, τά τε 
εἰδοποιούμενα χαὶ τὰ δριστιχὰ αὐτῶν εἴδη. χαὶ τὴν ἐχείνου διάφορον περὶ 

80 αὐτὰ ἐξηγεῖτο ἐνέργειαν, οὕτω χαὶ τὴν τοῦ ποιοῦντος νοῦ προϑεωρήσας 45 
οὐσίαν χαὶ τελειότητα xol ἀιδιότητα, τίνα τὰ νοητὰ αὐτῷ xal τίς T, περὶ 

αὐτὰ τοῦ νοῦ τούτου ἐνέργεια, διὰ τούτων ἀναδιδάσχει. νοῦν δὲ ἅμα χαὶ 
λόγον αἰτιώδη χαὶ ἁπλῶς ἐπιστημονιχὸν ϑέμενος τὸν ποιοῦντα νοῦν, xoi τὰ 

νοητὰ αὐτῷ ἀχολούϑως διττὰ προτίϑησι, τὰ μὲν ἀδιαίρετα χαὶ ἀμέριστα 
35 ὄντα εἴδη ὡς νῷ, τὰ ὃὲ ἀνειλιγμένα χαὶ μετά τινος συνθέσεως xol διαι- 

ρέσεως τῆς ἑνώσεως μετέχοντα ὡς ἐπιστητά, ὅτε τῆς αἰτίας ἔχεται. καὶ 
ἐνέργειαν μὲν ἀμέριστον xal μόνως ἀληϑῇ, οὐδέποτε δὲ ψευδῆ" τὴν δὲ Ómo- 50 
φερομένην εἴς τινα μερισμὸν τὸν χατὰ σύνϑεσιν καὶ διαίρεσιν, περὶ ἦν ποτε 

ὃ ποιῶν] προϊὼν ἃ '| ἐν ἄλλοις] de Mem. et Rem. p. 4502 24 sq. 14 ἐν τῷ Λ τῶν p ] t 
Μετὰ τὰ quov«a] Metaph. A 7 p. 1072925 20 τῶν νοημάτων A. 21 ὅτι ἃ 
22 φυτιχῶν correxi: φυσιχῶν Aa 25 εὐγνωστότερον scripsi: εὐγνωστότερα A: ἀγνωστό- 

τερα ἃ 29 ὁριστιχὰ correxi: ὁριστὰ Αἃ 36 ὅτι α 
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τὸ ἀληϑὲς xai ψεῦδος, οὐχ οὖσαν ἐπιστημονιχήν (ἀεὶ γὰρ ἐχείνη ἀληϑής), 69v 

ἀλλ᾽ ὅλως περὶ σύνϑεσιν χαὶ διαίρεσιν τὴν ἀφισταμένην μὲν τῶν αἰτίων, 

δοξαστιχὴν δὲ χαὶ ἐπιπόλαιον χαὶ τοῦ βάϑους οὐχ POTERE τῶν mpar- 

υάτων. ὃ μὲν οὖν Banus τῶν προχειμένων οὗτος. διὰ βραχυτάτων 0i 6 

5 ᾿Αριστοτέλης εὐθὺς ἀρχόμενος xoi τίνα τὰ νοητὰ xol ὁποία ἣ νόησις, ὅτι 
Aj 

M Ἁ $, Ὺ P 

νόησιν περὶ ταῦτα εἶναι. περὶ ἃ οὐχ ἔστι τὸ ψεῦδος. πολλαχῶς μὲν 
» Y y bi 5^ , ΄ M 37. MR M : M M , 

O0y τὸ αοιαίρετον . Ὅς χαι αὑτος suis ται. — XaOt γὰρ *«t τὸ wrxos ἔἕνξρ- 

[4 " 

ἐγ 

γείᾳ ὃν ἀδιαίρετον, xdv δυνάμει ἢ διαιρετόν, xal ὡς τὸ σημεῖον χαὶ τὸ 
z 

10 πέρας τῆς διαστάσεως, d το puis τῆς διαστάσεως x«l ἀποπῖπτον εἰς τὸ 
μὴ αὐτή, ἀλλὰ τὸ ἔσχατον αὐτῆς εἶναι. νῦν γε μὴν ἀδιαίρετον τὸ εἶδος 
Y σ x 2 Le EP d ἜΣ T PPS UON MES ἴρηται, ὅπερ. ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῇῆς ἀχροάσεως διήρϑρωται, xoi 

2 , 

-G c Qc “ἰ [w] hj περὶ μὲν τοῦ φυσιχοῦ ἐν τῷ Z xoi 
ουοῦς ἐν τῷ A, οὐσία ἐστὶν ἣ πρώτη xol xa 

15 αὑτὴν χαὶ pom χαὶ ἐνέργεια xal ὅρος ἀμέριστος ἑνοειδῶς πάντας τούς 

d Éyouc λό Lus χαὶ τὰς χαϑ᾽ dc τὰ μεριστὰ ὑφίσταται 
ἰδιότητας E ois πλοῦς μέν, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ ἀπεστενωμένην ἱστάμενος 
ἁπλότητα, xarà δὲ τὴν πάντων οἰστιχὴν τῶν περὶ αὐτὸν asp ἡμένων πῃ 
ἰδίων λόγων, ὃ μὲν φυσιχὸς τῶν ux 6 Oi Ψυχιχὸς τῶν ψυχικῶν, 6 δὲ 

20 χαϑ’ ἑαυτὸν xal ξαυτοῦ xal ὅπερ αὐτός. ὡς xoi τῶν cip NA. ὑποστατιχὸς 
ὅρων χαὶ ἑνοειδῶς xoi τούτου MM ὃ δὴ τῆς qu χῆς ὅρος πρώ- 
τιστος EE χοινῇ τ y Qo 

χαὶ ὃ ἑχάστης ἴδιος. ἐπεὶ 
» M M , σ Ta ^ 

σεως ἣ ψυχιχὴ οὐσία συνῆπται τῷ οἰχείῳ ὅρῳ τε xal εἴδει, οὗπερ διὰ τὸ 

πὸ πασῶν τῶν ἀνϑρωπείων χῶ ν ἐστι νοῦς 
, τῇ -Ὁ 

ὲ χρειττόνως τῶν φυσιχῶν xal αὐτῆς τῆς φύ- 

25 ἀμέριστον xdi πᾶσιν ἀμερίστως τοῖς ἄλλοις ἥνωται εἴδεσι, χαὶ αὐτὴ πάντων 
δευτέρως πεπλήρωται τῶν εἰδῶν, οὐ μεινάντων οἷά περ ἦν χαϑαρῶν εἰδῶν, 
ἀλλὰ πρὸς τὴν ἀρίστην τῶν οὐσιωδῶν λόγων ἀνέλιξιν συμμιγῶν. διὸ χαὶ 
νοήσει μετὰ λόγου ro xat, ὥς p nnde νοητά τε xoi ἐπι- 
στητά, δι’ ὧν τῇ ψυχῇ xal ἢ πρὸς τὰ ἡγούμενα εἴδη συναφή. ium 

, 

30 γὰρ xoi ἐχεῖνα τελειωϑεῖσα διὰ μέσων τῶν ἐν αὐτῇ, ἀλλὰ προσεχῶς τὰ 
οἰχεῖα. χαὶ τοιαῦτα τὰ νοητὰ τῷ οὐσιώδει τῆς ψυχῆς v, τά τε προσεχῆ I . 

xai τὰ χρείττω. T, δὲ οὐσιώδης αὐτοῦ ἐνέργεια τοιαύτη, οἷος xol αὐτὸς 
ἣν ὃ τοιοῦτος. ἦν δὲ νοῦς πρὸς τὸν ΠῚ συμμιγὴς λόγον. xoi ἣ ἐνέρ- 
γεια ἄρα αὐτοῦ ὡσαύτως ἕξει (ἢ) νόησις, ola xoi λογικὴ οὖσα ἀχρότης. 

86 xol ὡς μὲν νόησις ἀμέριστος xol f, αὐτὴ τῇ οὐσίᾳ χαὶ τῶν ἀδιαιρέτων 
5» - 

οὖσα, τουτέστι τῶν εἰδῶν, xal μόνως xal xa0' ξαυτὴν οὖσα ἀληϑής, τὴν 

ἀναντίϑετον πρὸς ψεῦδος ἔχουσα dine dios ἐν yàp τῇ cus πρὸς ἔτ τερον 
— A , - , Ἁ 

συμπλοχῇ χαὶ ἐν μεριστοῖς γινωσχομένοις πᾶν diris ἵνα xal πῇ μὲν αὐὖ- τ 
' 

-5 ΄ b - -- NN , 2 " 2 , 
τοῦ ἐφάπτηται τὸ γινώσχον, πῇ 02 οὐ" ἔπει O0 ὅτε τὸ unà ̓ ὅλω ς ἐεφαπτομξνον 

40 ψεύδεται ἔτι περὶ αὐτοῦ, περὶ οὗ μήτε δοξάζει ὅλως μήτε λέγει τι, οὔτε τὸ 

t μόνως | ἀληϑής, ἐδήλωσεν εἰπὼν τὴν τῶν ἀδιαιρέτων 70τ 
n 

Qt 

10 

25 

12 ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Φυσιχῆς dxp.] Phys. A 7 13. ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχά] Metaph. Z 4sqq. 
H 1sqq. A 6sqq. 20 αὐτὸς et ὑποστατιχὸς scripsi: αὐτὸν — ὑποστατιχὸν Aa 28 λόγου 

correxi: λόγον Aa 92 οἷος scripsi: ofa Aa 94 2 addidi 3T ἀναντίϑετον scripsi: 
0082 .^75 

ἀντίϑετον Aa 39. 40 οὔτε — οὔτε correxi: οὐδὲ — οὐδὲ Aa 
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τοῦ ὅλου χαταδραττόμενον: ἀληϑεύειν γὰρ τὸ τοιοῦτον ἀνάγχη. ἐν οὖν 70r 
M M 3) , ,r hene Ξ, M v δὺο M EG ῬΞ , (ἢ Δ ἀν ν᾽ 

τοῖς πῇ ἐφαπτομένοις τό τε ψεῦδος xal ἣ πρὸς τὸ ψεῦδος ἀντίϑετος ἀλή- 

ϑεια᾽ $ δὲ ἀμέριστος τῶν ἀδιαιρέτων νόησις, οὐκ ἔχουσα τὸ πῇ διὰ τὸ 

ἀμέριστον, ἢ οἷον ὅλου ἐφάπτεται T, οὐδαμῶς, ὥστε ἀναμάρτητος χατὰ τὸν 

Πλωτῖνον, xoi μόνον ἀληϑὴς κατὰ τὸν ᾿Αριστοτέλην, ψευδὴς δὲ οὐδέποτε. 

ὡς μὲν οὖν νόησις τοιαύτη" ὡς δὲ λογιχὴ ἀχρότης xol ἐπιστήμη, οὐχ f, 
e [4 » - ΄ 

χατὰ προβολὴν ἀλλ᾽ ἢ οὐσιώδης, f, αὐτὴ μὲν καὶ ἥδε τῷ πράγματι, ἵνα 80 

χαὶ ἐπιστήμη χαὶ οὐσιώδης γνῶσις ἢ, ἀλλὰ δευτέρως" καὶ ἢ ταὐτότης μετὰ 
ἑτερότητος καί τινος διαστάσεως, ὡς δηλοῖ καὶ ἢ χατὰ προβολὴν λογιχὴ 

ἡμῶν γνῶσις, ἐν διαιρέσει ὑπάρχουσα xal συναγωγῇ ἀεί, διά τε τὸ αὐτὴ 

υὴ ἴστασϑαι xoi? ἕνα ὅρον ἁπλοῦν ἀλλὰ ἀνελίττεσϑαι, χαὶ διὰ τὸ xol τὰ 

οἰχεῖα xoi σύστοιχα αὐτῇ γνωστὰ λόγους εἶναι ἀλλ᾽ οὐχ εἴδη, xol αὐτὰ οὐχ 

ἁπλῶς ἀλλὰ μετά τινος τοῖς λόγοις τοῖς ψυχιχοῖς xal τούτοις οὐσιώδεσι 

διαστάσεως ἥνωμένα. αὕτη τε οὖν ἣ λογιχὴ γνῶσις πρὸς ξαυτὴν οὐχ ἄνευ 

διαιρέσεως, xol τὰ γνωστὰ πρὸς ἄλληλα ὁμοίως ἔχει" fj τε ἀμφοτέρων τοῦ 

τε γνωστιχοῦ xol τοῦ γνωστοῦ πρὸς ἄλληλα ἐναχόλουϑος xal ὁμοία. χαὶ 

ἀεὶ μὲν ἀληϑὴς καὶ ($) ἐπιστημονιχὴ γνῶσις, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς λογικὴ ἁπλῶς, ὡς 

δὲ ἐπιστημονιχὴ xal ἐξ αἰτίων. xol ὅλων δι᾿ ὅλων ἐχομένη τῶν πραγμάτων. 
τὸ οὖν ψεῦδος χαὶ τὸ ἀντίϑετον αὐτῷ ἀληϑὲς οὐχ ἐν τούτοις, ἀλλ᾽ ἐν οἷς 
σύνϑεσις ἤδη" ἐν γὰρ λογικῇ γνώσει χαὶ ταύτῃ προελϑούσῃ. εἰπὼν δὲ 

τῶν νοημάτων τὴν σύνϑεσιν, ἵνα μὴ νοητῶν τῶν εἰδῶν ἀχούσωμεν ἀλλὰ 
τῶν μετὰ τὸ εἶδος μεριχωτέρων λογιχῶν ἰδιωμάτων, ἐπάγει" χαϑάπερ 
'E me00xÀTfcég Cere λλῶ ὲν , ] , / 2 Ad 37) 

ἢ μπεδοχλῆῇς ἔφη “ἡ πολλῶν μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, 
» M -Ὁ , σ - 

ἔπειτα συντεϑεῖσαι τῇ φιλίᾳ" οὕτω xal ταῦτα χεχωρισμένα συν- 

τίϑεται, οἷον τὸ ἀσύμμετρον καὶ f διάμετρος ἣ τὸ σύμμετρον 
xal ἢ διάμετρος. τὸ μὲν γὰρ οἷον εἶδος τοῦ τετραγώνου ὁμοῦ τὸ may 
ἀδιαιρέτως περιείληφε, xol τὰς πλευρὰς καὶ τὴν διάμετρον xol τὸ ἀσύμ- 
μετρον αὐτῶν xoi τὸ ἰσογώνιον xoi τὸ ἰσόπλευρον ". ἕκαστον δὲ τούτων ἰδίᾳ 
εριχωτέρων ἐστὶ λόγων ἰδίωμα, ἐξ ὧν ἣ λογικὴ σύνϑεσις. i ose) f 

p.430a31 "Eàw δὲ γενομένων 7, ἐσομένων, τὸν χρόνον προσεννοῶν 

xal συντιῦείς. 

35 

E Χ iJ € 3 Qr [4 M! , m. , X. 0€ 

Tt γὰρ τῶν αιοιῶν T συμπλοχὴ μονῶν τοῦ χατηγορουμξνου x«t ὑπο- 49 

εις 2n] δὲ τῶν ἐν “πενέσει xai «c9ood. xal τοῦ "yDO δεῖ. Ὡς χειμένου,. ἐπὶ OE τῶν ἐν γενέσει xai φῦορᾷ xat τοῦ χρόνου Oct, ὡς 00x 
, 3:2 3 A Χ » M iJ Y M ^A o , , ον M 

del ἀλλὰ ποτὲ ὄντων xol μὴ ὄντων. xal δεῖ ἀναγνόντας ἐὰν δὲ γενο- 
μένων, δηλονότι ποιΐταί τις σύνϑεσιν, καὶ ὑποστίξαντας οὕτως ἐπαγαγεῖν 
τὸν χρόνον προσεννοῶν χαὶ συντιϑείς, πρὸς τῷ χατηγορουμένῳ χαὶ 

ὑποχειμένῳ ἐννοῶν τε χαὶ συντιϑεὶς τῷ χρόνῳ. ἐφ᾽ οἷς πάλιν ὑπομιμνήσχει, 
σ 5 Q/ ud ^ ! “ΟΝ - ^N N M Χ ^ M Ἁ M 

ὅτι ἐν συνθέσει πάντως τὸ ψεῦδος, ἐπειδὴ χαὶ τὸ λευχὸν δυνατὸν μὴ λευχὸν 
5 m M [sd , » ^ , , 2 4 QN M P οἴηϑῆναι, xoi ὅτι οὐχ ἄνευ διαιρέσεώς ἐστι σύνϑεσις" διὸ xal διαίρεσιν 

ῥητέον ἐφ᾽ ὧν σύνῦϑεσις. 

10 

23 

a γνῶσις ἡμῶν à 12. 13. χαὶ αὐτὰ οὐχ ἁπλῶς om. ἃ 11 7, addidi 18 χαὶ ὅλως 

Ἐμπεδοχλῆς v. 244 St. 30 γενομένων seripsi, ef. v. 94: γινομένων Aa 97 τὸν χρόνον a 
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p.43095 Τὸ δὲ ἕν ποιοῦν, τοῦτο ὃ νοῦς ἕχαστον. 10» 

Συμπλέχει γὰρ τὰ ψυχῆς ἁπλᾶ mua ὃ λόγος, ὃν δὴ νοῦν χαλεῖ, 
IM » - ^ - 

ὡς ἤδη peor εἰ ur ἄρα xdxsiyo évOs(xyutat, ὅπερ διὰ πολλῶν ἐν 
2 Ξ σον Υ t ' ^ M Y [4 - EA 

τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ ἐπέδειξεν, ὡς τὸ εἰδητικὸν αἴτιον, ὥσπερ τοῦ εἶναι, 
οὕτω p τοῦ » dmn τοῖς εἰδοποιουμένοις αἴτιον. χαὶ τοῦτο μὲν xai ἐν 

΄ , ^ - - ΄ - ς E τοῖς τος Dome ἐπὶ δὲ τῶν "θὰ ὃ νοῦς τὸ εἶδος, 6 τε ψετεχό- 5 
, - ε 

μένος xol ὃ χατ᾽ αὐτὴν τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς ἑστὼς ὡς νοῦς: ὡς γὰρ 
P4 c 

λόγος χαὶ αὐτὸς ἑνίζεται. τὴν δὲ Mn ὧδε συνταχτέον: τὸ ἕχαστον τῶν 

το συμπλεχομένων νοημάτων ἕν ποιοῦν, τοῦτο ὃ νοῦς ἐστι. 

p.430»6 Τὸ δὲ à 

τον cube uus p 

gR "CA 

εὶ 

(p o4 

go 

? 

εἶδος οὐδαμῇ ὃν Dune οὔτε ἐνεργείᾳ οὔτε δυνάμει, τὸ δὲ ὡς τὸ μῆχος 

χαὶ πᾶν goyeyés ἐνεργείᾳ μόνον ὃν ἀδιαίρετον, δυνάμει δέ πως διαιρετόν, 
ἢ xal τῷ ὄντι πεφυχὸς διαιρεῖσθαι, ὡς xal τὰ ἐν γενέσει, ἢ μόνῃ τῇ ἐπι- 
νοίᾳ, ὡς τὰ οὐράνια, διὰ τὸ pius τῶν σωμάτων. τὸ δὲ σημεῖον xal τὸ 
νῦν xai ὅσα ὡς πέρατά φαμεν ἀδιαίρετα (xol γὰρ ἣ γραμμὴ ὡς πέρας 
ἐπιφανείας χατὰ τὸ πλάτος ἀδιαίρετος xai ἢ ἐπιφάνεια ὡς πέρας σώματος 
χατὰ βάϑος ἀδιαίρετος), τὸ δ᾽ οὖν οὕτως ἀδιαίρετον τὸ ὡς πέρας ἔστι μὲν 
xal αὐτὸ πάντῃ ἀδιαίρετον οὐ μόνον ἐνεργείᾳ ἀλλὰ xol δυνάμει, ἀντιχει- 

CN M ' Y M Ἁ σ - μένως δὲ πρὸς τὰ εἴδη χαὶ τοὺς ὅρους τῶν πραγμάτων. ἐχεῖνα γὰρ τελειό- 
τῆτες xal τὸ πᾶν ἑνιαίως προειληφότα, τὰ δὲ σημεῖα καὶ ὅλως τὰ πέρατα. 
ὡς ἀποπίπτοντα τῶν διαστάσεων χαὶ em τούτῳ τῷ ἔσχατα εἶναι dmo- 
Ep xal ὧν ἐστιν ἔσχατα, ἐν στερήσει τῶν περατουμένων τυ γχᾶνει 

ὄντα. οὐ γὰρ οἷα οἱ Πυϑαγόρειοι σημεῖα 

διαστάσεων χαὶ αἴτια δρ!στιχά, τοιαῦτα νῦν 6 οτος λαμβάνει. ἀλλὰ 

δ 
ει 

e 
Un οτίϑενται ὡς ἀρχοξιδῇ τῶν 

τὰ πέρατα, ὡς εἴρηται, χαὶ τὰ ἔσχατα. διὸ χαὶ ἐχεῖνοι ἀχολούϑως τὰ ση 
- 5 - » , M μεῖα οὐσίας ἐπρέσβευον (εἰς ταὐτὸν γὰρ αὐτὰ τοῖς εἴδεσιν ἀνῆγον τοῖς τῶν 

2 - ΄ - el mr ^ SN H μϑεριστῶν δριστιχοῖς), xal ᾿Αριστοτέλης χαλῶς ἐν ταῖς στερήσεσιν αὐτὰ τί- 
ὕεται. ὡς εἶναι τὸν περὶ τῶν ἀδιαιρέτων uf συντόμως εἰπεῖν τοιοῦτον " 
^ - Y ^ ^ ^ 2 6 ^ , ΄ 

διχῶς τὸ ἀδιαίρετον, T, δυνάμει T, ἐνεργείᾳ. τὸ μὲν οὖν δυνάμει πάντως 

χαὶ ἐνεργείᾳ, τὸ δὲ ἐνε εργείᾳ οὐ πάντως xol δυνά μει. ἐνεργείᾳ μὲν οὖν 

μόνον τὰ μήχη, ὡς αὐτός φησι, καὶ πᾶν τὸ συνεχές" δυνάμει δὲ xol διὰ 
τοῦτο xal πάντῃ ἀδιαίρετα τά τε εἴδη xai οἱ ὅροι xal τὰ ὡς πέρατα χαϑὸ 
πέρατα ἀδιαίρετα. τούτων 

9:0 

x ' δ AY. e , A , 

e τὰ μὲν etor ὡς τελειότητες χαι χρξίιττηὺυς 25 

9 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. H 6 p. 10452 11 οὐδὲν — 13 μήκει om. a 14. ἡμῖν 

χαὶ a 11 χαὶ (post ὡς) om. a 19 «ai (ante ὅσα) om. a 29 τὰ μόνον ἃ 
36 χαὶ (ante πάντῃ) om. ἃ 
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τῶν τελειουμένων xal τὸ πᾶν ἑνοειδῶς περιέχουσαι xul πρῶται xal xa 70v 
αὑτὰς οὐσίαι" τὰ ὃὲ πέρατα ὡς ἔσχατα τῶν περατουμένων xol τὸ ἀδιαίρετον 

xaxd ἀπόπτωσιν τοῦ διαιρετοῦ ἔχοντα, xal τὸ ἁπλοῦν ἔχοντα οὐ χατὰ περί- 
ληψιν, ὡς τὰ εἴδη, ἀλλὰ χατὰ ἀποστένωσιν χαὶ ἀπόπτωσιν τῶν διαστάσεων. 

[51] ἣ μὲν οὖν τῶν ἀδιαιρέτων τῶν ὡς εἰδῶν xol ὡς ὅρων νόησις προὔχειτο 

αὐτῷ εἰς ϑεωρίαν προηγουμένως. ἐχείνων γὰρ ἦν συστοίχως ἀντιληπτιχὸς 
ὃ νοῦς ὡς νοῦς, χαὶ ὃ τῆς Ψυχῆς οὐσιώδης, χαὶ f τούτων νόησις, ὡς αὐτὸς 30 
παραδέδωχεν, ἀληϑὴς παντάπασι καὶ οὐδέποτε τὸ ψεῦδος ὁπωσοῦν ἐπιδεχο- 

μένη. ἵνα δὲ χαὶ τὰ ἄλλως λεγόμενα ἀδιαίρετα ἀπὸ τῶν ὡς εἰδῶν δια- 
10 χρίνῃ χαὶ τὰς ἐχείνων νοήσεις πρὸς τὰς τῶν εἰδῶν, ἀναγχαίως ἐπάγει 

ποσαχῶς τε τὰ ἀδιαίρετα καὶ τίνες αἱ πάντων σύστοιχοι νοήσεις, οὐχέτι 
χαϑαραὶ οὖσαι νοήσεις αἱ τῶν δευτέρως ἀδιαιρέτων λεγομένων. οὐ γὰρ μέ- 
νουσιν ἐν τῷ χαϑαρῶς ἀδιαιρέτῳ, ἀλλ᾽ ἅτε συστοίχως γινώσχουσαι τὰ 

ἀδιαίρετα μὲν ἐνεργείᾳ δυνάμει δὲ διαιρετά, ἢ τὰ χατὰ στέρησιν ἀδιαίρετα, 95 

15 ὑποφέρονται ἀπὸ τῶν ἄχρων καὶ χαϑαρῶν νοήσεων χαὶ αὗται εἰς μερισμόν 
τινα τὸν δυνάμει xal εἰς τὸ μὴ xa αὑτὰ ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς γινώσχειν τὰ 
πέρατα. τῷ γὰρ τὰ περατούμενα γινώσχειν τὰς ἀποπτώσεις αὐτῶν γινώσχομεν, 
ὥσπερ τῷ ὀρϑῷ τὸ στρεβλὸν xol τῷ ἀγαϑῷ τὸ χακὸν καὶ ὅλως τοῖς εἴδεσι 
τὰς στερήσεις ὧν εἰσι στερήσεις. εἰ γάρ τι μὴ συστοίχως ἀλλὰ χρειττόνως 

90 νοεῖ τὰ πράγματα, τοῦτο οὐδὲν χωλύει, οὐχ ὡς ἐχεῖνα πέφυχεν, ἀλλ᾽ ὡς 40 

αὐτὸ τὸ νοοῦν ἐστιν, οὕτω χαὶ νοεῖν, οὐ συνδιαιρούμενον ἔτι τοῖς νοουμένοις 

οὐδὲ συνυποφερόμενον, ἀλλ᾽ αἰτιωδῶς xoi μένον ἐν ἑαυτῷ: νῦν δέ, ὡς 
εἴρηται, περὶ τῶν συστοίχως γινωσχόντων ἡμῖν 6 λόγος. ἐπεὶ οὖν ταῦτα 

προείληπται, τῇ ᾿Λριστοτέλους ἐπαχολουϑήσωμεν λέξει. 

57^ 95 p.430» 6 Τὸ δὲ ἀδιαίρετον ἐπεὶ διχῶς, 7, δυνάμει ἣ ἐνεργείᾳ. 

Τὴν πρώτην διαίρεσιν ποιεῖται, ὅτι πᾶν τὸ ἀδιαίρετον ἢ δυνάμει 7, 
5 Ἢ XT , M [d e rd zr S ' ^ , »— , M ἐνεργείᾳ. χαὶ ἔστιν ἀνελλιπὴς ἢ διαίρεσις τὸ γὰρ δυνάμει ἀδιαίρετον καὶ 45 

no 
[4 

παντελῶς ἐστιν ἀδιαίρετον, τὸ δὲ ἐνεργείᾳ οὐχ ἐξ ἀνάγχης χαὶ πάντῃ. 

ν.480υ17 Οὐϑὲν κωλύει νοεῖν τὸ ἀδιαίρετον, ὅταν vot, τὸ μῆχος 
30 (ἀδιαίρετον γὰρ ἐνεργείᾳ), καὶ ἐν χρόνῳ ἀδιαιρέτῳ. 

» ' ^N 2) - ^ , -— M 7^ , [4] 3$ 3-9 Εστι γὰρ xol ἐν τοῖς δυνάμει διαιρετοῖς τὸ ἀδιαίρετον, ὃ xav ἐνέργειαν 

αὐτὸ ποιεῖ ἀδιαίρετον. τοῦτο δὴ τὸ ἀδιαίρετον, ἀχώριστον ὃν χαὶ αὐτοῦ τοῦ 50 

διαστατοῦ, τὸ συνεχτιχὸν οὐχ ὡς αἴτιον, χαϑάπερ τὸ εἶδος, ἀλλ᾽ ὡς dxpó- 

τατον τοῦ εἰδοποιουμένου, χαϑάπερ T, ὑγεία τελειότης τοῦ ζῶντος σώματος, 
, ) , [4 A € Y ' y. )7^N ΄ T , (2 

35 ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ ἐν τῷ εἴδει τελιχὸν αἴτιον. οὐδέν γάρ, Ἢ μεριστὸν, ὑπο- 
-Ὁ A » f 5 - “- UJ γ΄ 

στῆναι δυνατὸν ἄνευ τῆς ἀμερίστου ἐν αὐτῷ συνοχῆς ἢ χατὰ φύσιν ἔχειν 

10 τὰ τῶν ἃ 13 ἀλλ᾽ ἅτε] ἀλλὰ τε Α 11 περατούμενα scripsi: πέρατα Αἃ 

94 εἰδοπεποιημένου ἃ 90 T correxi: 7| Aa 96 ἴσχειν ἃ 
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ἄνευ τῆς ἐπιβαλλούσης αὐτοῖς" τελειότητος. ὃ ET Ma er τς. y ἐπ ΟΣ 
, 

, , e 

ὡς ἔστιν, ὡς ἀδιαίρετον ἐνεργεία. οἷόν | τε μὲν ARAM αὐτὸ νοεῖν xal ἤδη ΤΙτ 
ὃ ὅλον vod xal μήπω διῃρημένον, τότε 

2 ἢ c 2 .ΦΩ2 νὴ ^ . E καὶ dis n outer δυνατὸν γινώσχειν. ὅταν ὃ 

χρείττονι νῦν, εἰ δεῖ νῦν m τὸ παντὸς χρόνου χρεῖττον, ἀλλ᾽ ἐν χρόνῳ 5 
10 μέν, μένοντι δὲ ἀδιαιρέτῳ xav ἐνέργειαν. δῆλον δὲ ὡς 6 ταῦτα σ 

γινώσχων νοῦς οὐχ ἁπλῶς ἐστι νοῦς, ἀλλὰ σὺν τῇ λογικῇ ἀνελίξει τῇ 
coge τὴν διάστασιν. συμπεπλεγμένος 
ἐνεργεῖν λογικῆς ζωῆς), νοῦς δὲ ὅμως ὡς τὸ d 
λογικῇ ταύτῃ διαστάσει. ἕως γὰρ ἄν ὦ 

15 οὐδὲ τὸν χρόνον διαιροῦμεν" ὁπότερον γὰρ ἂν διαιρῶμεν, εἴτε τὸ μῆχος εἰς 
ἡμίσεα εἴτε τὸν χρόνον 
τὸ τ τοῦ μήχους π 

, 

ὅτι χαὶ ὃ χρόνος συνδιῃρηται τῷ mpocépe 
E E 
o εἰ (0Q ( 3 

"TO (9 
OQ da " E - 0. — sx 

c1 

a d ὡς 3 ε c oO ἢ 
i o^ 

"Ὁ a c x eo? 

ὅν Ὁ S 

τ 
TO 

[0] a 

Ἔ I2 zr ΡΩΝ 
9 E X 

nam 

-- 
— 

$ ῷ- S zo un 

en e 

D 
i. Pa χαὶ αὖ ὃ ἜΤΟΣ 

χατὰ τὸ πρότερον χαὶ ὕστερον διαιρούμενος ἄλλο ἕξει iet τος x 8 c1 Ὡσ el [ed 

cx e 20 πρότερον, ἄλλο δὲ χατὰ τὸ ὕστερον, ἵνα xal διαιρῆται ἐνεργείᾳ: ὥστε xal 

τερον γινωσχόμενον. τοῦ μήχους ἄλλο μὲν ἔσται τὸ πρότερον, ἄλλο δὲ τὸ c 
€ » , , 

ὀρϑῶς ἄρα ἐπάγει 6 φιλόσοφος ὁμοίως γὰρ ὃ χρόνος διαιρετὸς χαὶ 
2^ , - n : γι J Ἃ ^ a προ x » ied τῷ píxst ὡς γὰρ ἄν ἔχῃ τὸ μῆχος xal πᾶν τὸ συνεχές, 15 
οὕτω xai ὃ χρόνος. xoi σαφῶς τοῦτο πιστοῦται διὰ τούτων " 

Pd €- - , - 

95 ρ.480υ10 Θὔχουν ἔστιν εἰπεῖν ἐν τῷ ἡμίσει τί ἐννοεῖ ἑκατέρῳ" 

οὐ γάρ ἐστιν, ἂν μὴ διαιρεϑῇ, ἀλλ᾽ ἢ δυνάμει. χωρὶς δὲ ἑχάτερον 
γοῶν τῶν ἡμίσεων διαιρεῖ χ us ὃν χρόνο δὲ οἱονεὶ 

΄ S 8X e 2 3 - υήχη. εἰ δὲ ὡς ἐξ ἀμφοῖν, xa 

Ἔν ὅσῳ μὲν γὰρ ὡς ἀδιαίρετον ἡινώσχει, οὐδὲ τὸν χρόνον διαιρήσε μὲν γὰρ ὡς pexov Ἰινώσχει, οὐδὲ τὸν χρόνον διαιρήσει, 
80 οὐχ ἔχων εἰπεῖν τί μὲν ἐν τῷ ds "μίσει, 

΄ 

1 ! τί ὃὲ διάφορον ἐν τῷ 90 
λοιπῷ γινώσχει, ἵνα χαὶ ἐνερ ΡΊΞΗ τῇ νοήσει E τὸν χρόνον ὡς ἄλλο μὲν 

ἀπ τ ΩΣ οὐχ SOLET αὐτὸν a ἀλλὰ μόνον E 

olüs τὸν χρόνον ἐν ᾧ νοεῖ, ὅτι xal διέλοι dy αὐτόν, εἰ τῶν τοῦ μήκους 
35 μορίων ἑχάτερον ἐν τοῖς μορίοις τοῦ χρόνου τούτου τὸ id πρότερον τὸ 

δὲ ὕστερον ϑεωρήσειεν. ὡς εἴ γε διέλοι τὸ μῆχος τῇ ἐπινοίᾳ χαὶ τὸ μὲν 
αὐτοῦ deesse τὸ ὃὲ ὕστερον σχοποίη, συνδιαιρήσει πάντως τὸν zu 25 

c c S - 
1) 

[i c eo x 

xwv αὐτὸ τὸ πρότερόν τε xal ὕστερον, xal τότε EE ὡς τ τὸ ὅλον 
γνώσεται. διὸ sen χαλῶς otoysl μήχη᾽ ὅλως γὰρ πολλὰ τὸ ἕν ἐπινοεῖ 

- ^ 9 

40 διὰ τὸ διελεῖν ἐπινοίᾳ. xal διὰ τοῦτο οἷον εὶ εἶπε, διότι οὐχὶ τῇ ἡμετέρᾳ 
3 ΠῚ δ. 

18 χωριζόμενος ἃ 25 οὐχοῦν A 21 τῶν ἡμίσεων om. a 
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10 

25 

30 

ἐπινοίᾳ μεριζούσῃ ἕπεται πάντως τὸ xol ἤδη αὐτὰ διῃρῆσϑαι τὰ πράγματα. Tlr 
» xdv οὖν μήπω ἢ πλήϑη. ἀλλ᾽ ὡς πλήϑη ἐπινοεῖται. ἐάν γε μὴν μὴ ὡς 

πολλὰ ἀλλ᾽ ὡς ἕν τὸ ἐξ up νοῶμεν» xal ἐν ἀδιαιρέτῳ πάντως αὐτὰ 
εἰσόμεϑα χρόνῳ: τῷ xav ἐνέργειάν φημι ἀδιαιρέτῳ. χαὶ εὖ γε, ὅτι χαὶ 80 

seen τὸ ἐν τοῖς τος ἀδιαίρετον διαστέλλει ἀπὸ τοῦ εἰδητιχοῦ οὐ 

μόνον ὡς ἐν χρόνῳ γινωσχόμενον, ἀλλὰ χαὶ ὡς δυνάμενον διαιρεϑῆναι χαὶ 
΄ e , , - - ^N t) , - y e ἃ 

πρός γε ὡς συμπληρούμενον ἐχ τῶν μερῶν (διὸ τὸ ἐξ ἀμφοῖν ἔφη, ὡς δύο 
' Ὰ , ς , IN 3^ ' ». 5 /, Χ E] y. , τὰ μέρη ὑποϑέμενος): τὸ γὰρ εἰδητιχὸν πάντῃ ἀμέριστον χαὶ οὐχ ἔχον μέρη. 

p.430»14 Τὸ δὲ χατὰ ποσὸν ἀδιαίρετον ἀλλὰ τῷ εἴδει νοεῖ 
M , 

t 

ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ xai ἀδιαιρέτῳ τῆς ψυχῆς. 

Πρὶν συμπληρῶσαι τελέως τὸν περὶ τῆς τῶν ἀδιαιρέτων ἐν τοῖς διαι- 8 

ἔθος: νοήσεως λόγον. ἐν τῷ μέσῳ ἀναμιμνήσχει ἡμᾶς τὸ Busse, αὐτῆς 
πρὸς τ τῶν εἰδῶν νόησιν, ἵνα xol τὴν αἰτίαν ἐνδείξηται. OU ἣν ὅλως ἣ 

περὶ ἐχείνων νῦν roges νόησις, ὅτι διὰ σαφ peus xot διάχρισιν τῶν 

Suguru νοήσεων. αὗται γὰρ οὔτε ἐν χρόνῳ οὔτε διαιροῦνταί πως T, 
2uec "- h - ἀλλ σ - ἐσ Χ 2 UN Ad e 7 "a , ἐνεργείᾳ ἢ δυνάμει, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐστὶν αὐτὰ τὰ εἴδη ἀμέριστα, οὔτε χρόνῳ 
παρατεινόμενα οὔτε χατά τινα διάστασιν μεριζόμενα. οὕτω xoi αἵ συστοί- 
χως αὐτοῖς συναρμοζόμεναι γνώσεις ἀμέριστοι παντελῶς ἔσονται, οὔτε 40 

διϊστάμεναί πως xoi ἀνελισσόμεναι οὔτε ὅλως ἐν χρόνῳ γινόμεναι. χἂν γὰρ 
ἐν χρόνῳ ἔφη ὃ ̓ Αριστοτέλης, ἀλλὰ τὸ ἐν ἀδιαιρέτῳ προστέϑειχεν, ἵνα τὸ 
ὑπὲρ τὸν χρόνον σημάνῃ. πᾶς γὰρ χρόνος διαιρετός" ὡς οὖν f, τοῦ λιϑίνου 
προσϑήχη ἐν τῷ λιϑίνη ναῦς ἀναιρεῖ τὸ ναῦν εἶναι, οὕτω καὶ T τοῦ ἀδιαι- 

ρέτου τῷ χρόνῳ πρόσϑεσις ἐξαίρει τοῦ εἶναι χρόνον. χατὰ ποσὸν μὲν οὖν 
ἐστιν ἀδιαίρετον, ὅ ἐστι μὲν ποσὸν οὐ διῃρημένον δέ, ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ μὲν 45 

ἀδιαίρετον οὐχὶ δὲ δυνάμει. τὸ δὲ μὴ τοιοῦτον ἀλλὰ τῷ εἴδει, τουτέστιν ὡς 

εἴδος ὃν δι αίρατον, νοεῖ, φησιν. ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ, τουτέστιν ἣ ἐν τῷ 
νῦν ἢ τό γε ἀληϑέστερον jrdd hix ld ἢ κατὰ Χρόνον; χαὶ τῷ ἀδιαι- 
ρέτῳ τῆς ψυχῆς, ὀρϑῶς εἰδὼς τὰ Πλάτωνος, ὡς ἐξ ἀμφοῖν ἐστιν ἢ Toy 

τῆς τε ἀμερίστου χαὶ τῆς τοῦ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας. τὸ οὖν 
Y ὅσον ἀδιαίρετον xal tu, τοῖς εἴδεσιν εὖ συναρμόζεται. xoi συστοίχως 

αὐτοῖς συμφύεται τῷ ἀδιαιρέτῳ ἑαυτῆς τοῖς ἀδιαιρέτοις. xo πάλιν δῆλον 50 

ὡς οὐ περὶ τοῦ χρείττονος ἢ χατὰ ψυχὴν νοῦ, οὔτε περὶ τοῦ μετεχομένου 
€ ) 3. 3/53. » ^ δὴ m , , e , , m 5 ^ M 

ὕπ᾽ αὐτῆς οὔτ᾽ ἔτι μᾶλλον περὶ τοῦ ἀμεϑέχτου, ὃ λόγος αὐτῷ, ἀλλὰ περὶ 
- ; FN ' - - iJ (od ὃ - €- τοῦ οὐσιώδους χαὶ μονίμου τῆς ψυχῆς. xai γὰρ νῦν ἐναργῶς τῷ ἀδιαι- 

ρέτῳ τῆς ψυχῆς; ὡς εἰδὼς xal τὸ διαιρούμενόν πως αὐτῆς. ταῦτα περὶ 
τῆς τῶν εἰδῶν εἰπὼν ἐν μέσῳ νοήσεως, τὴν διαφορὰν ἡμῖν παβαδιδοὺς πρὸς 
τὴν τῶν ἄλλως πως λεγομένων ἀδιαιρέτων, αὖϑις ἀναλαμβάνει τὸν περὶ 

ταύτης λόγον ταυτὶ γράφων" 

9 νοεῖ om. A 10 «oi τῷ ἀδιαιρέτῳ interpr. Simplieius ll πρὶν] πλὴν A 

1: 18 αἱ συστοίχως] ἀσυστοίχως A 22 ἡ om. A 24 δὲ ἀλλ᾽] ὃ A. 28 τὰ [Πλάτωνος] 

Tim.8 p. 35A 



SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 6 [Arist. p. 430^ 16] 255 

SERIES IUE CTL AR NES CUT TETT: p.430»16 Κατὰ E Ege ς δὲ xal οὐχ ἡ ἐχεῖνα διαιρετά, ᾧ vost 7h 
2 κ᾿ , κ᾿ 35^ 

xai ἐν ᾧ χρόνῳ, ἀλλ᾽ Y ἀδιαίρετα. 

"Exavakaugdvst μέν, ὡς εἴρηται, τὸν περὶ τῶν ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαι- 3 
, , e - ? ^ » CN b] , A ^ 5^» - 

ρέτων λόγον, ὅπως νοεῖται. ἀντιδιαστείλας δὲ ἐν μέσῳ τὴν περὶ τῶν εἰδῶν 
νόησιν χαὶ ταύτην εἰπὼν γίνεσϑαι τῷ ἀδιαιρ 

D 

ἀδιαιρέτων οὔτε ἅπλ 

σι ()-ς εἰ 

e. 

el 

I2 dC. 
“ c- c T€ Ec 

χρόνῳ, τὴν τῶν ἐν τοῖς ποθ τῶ ic τ τ 

τῆς ψυχῆς E γίνεσϑαι οὔτε ἁπλῶς ἐν ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ, ἀλλὰ τῷ xac 

ἐνέρ et οὐχὶ δὲ χαὶ δυνάμει ἀδιαιρέτῳ. τὸ γὰρ ὅσον διαιρετὸν τῆς Ψυχῆς 
ἐνίοτε μὲν χαὶ xac dyes ἐν τῇ ϑεωρίᾳ διαιρεῖται, ἐνίοτε δὲ μόνον 

10 δυνάμει ἐστὶ διαιρετόν, οὐχὶ δὲ χαὶ τῇ ἐνεργείᾳ. ὅταν μὲν γὰρ ἰδίᾳ τὸ 

ζῷον xal αὖϑις τὸ λογικόν, εἶτα τὸ ϑνητὸν ἐπισχοπῇ,, διαιρεῖ τὴν τοῦ ἀν- 

ΚΝ 
ϑρώπου ϑεωρίαν ἐνεργείᾳ" ὅταν O& ὁμοῦ τὸ πᾶν συναιρῇ, ἢ ἐνέργεια αὐτῆς 10 

, T qM EWEC. PT ΡΣ ὦ 7| γνωστιχὴ ἀδιαίρετος γίνεται, οὐχὶ xai δυνάμει (πέφυχε γὰρ Sunpsiadar) 
"28. , 2l ἮΝ ΞΟ - , n5» ^ TL Ἃ ἊΝ τεσσ I Ead suem Ξε , ἀλλὰ μόνον ἐνεργείᾳ. καίτοι οὖν διαιρετὸν ὃν τὸ τῆς ψυχῆς τούτων 

- v p L4 ^ 

15 γνωστιχὸν xoi ἐν χρόνῳ διαιρετῷ ὄντι φύσει γινῶσχον, οὐχ ὡς διαιρετὸν 
ὅμως οὐδὲ ὡς ἐν χρόνῳ διαιρετῷ γινώσχει, ὅταν ὡς ἀδιαιρέτου τοῦ γνωστοῦ 

ἀντιλαμβάνηται, φύσει ὄντος χαὶ αὐτοῦ διαιρετοῦ. διὸ χατὰ συμβεβηχὸς 
ἔφη. οὐ γὰρ ὡς διαιρετὸν τὸ διαιρετὸν ἀλλ᾽ ὡς ἀδιαίρετον γινῴσχει. οὐ 
ὡς ἐν διαιρετῷ χρόνῳ. χαΐτοι διαιρετῷ ὄντι. ἀλλ᾽ ὡς ἀδιαιρέτῳ, οὐδὲ ὡς 15 

20 διαιρετῷ τῆς ψυχῆς το ἀλλὰ χαὶ τούτῳ ὡς enu ὡς γὰρ 

πρὸς τὸ διαιρετὸν εἴληπται τὸ χατὰ συμβεβηχὸς εἶναι τὸ ἐν αὐτοῖς ἀδιαίρετον" 
ἐστι, ταύτῃ χαὶ ἀδιαίρετα, χαὶ διὰ τοῦτο ὡς διαιρετὰ 

Y Ἁ C, ^ , , M - “Ὦ ^ - Ἁ 

χατὰ συμβεβηχὸς ἕξει τὸ gp δ το χειρον νὸν δηλοῦντος τοῦ χατὰ 
συμβε βηχός, ἀλλὰ xai τὸ χαϑ᾽ ἕτ το λόγον χαὶ χρείττονα. χατὰ συμ- 

25 βεβηχὸς οὖν τὰ διαιρετὰ pones τὸ γὰρ ἐχεῖνα τῶν διαιρετῶν αὐτῷ 
Enpasycaxv, ὥσπερ xai [Ὁ] αὐτὸς ἐπάγει λέγων xa οὐχ Tj ἐχεῖνα διαιρξε d, 90 9 

a 2 - 
- ὅτε τὸ ἀδιαίρετον αὐτῶν ἐν τὸ δὲ χατὰ συμβε juu ἀξιοῖ μὴ e^ 5 

όνων τῶν γινωσχομένων, διαιρετῶν ὄντων, ἀχούειν. ἀλλὰ xo ἐπὶ τοῦ νοοῦντος ? ? 

? - - 

xal τοῦ χρόνου, « τε νοεῖ xal ἐν ᾧ, προσϑεὶς αὐτὸ δὴ τοῦτο ᾧ νοεῖ 
30 xal ἐν ᾧ χρόνῳ, ἵνα δηλώσῃ. ὡς Eus ὅτι xal διαιρετῷ ὄντι τῆς 

Ψυχῆς τῷ νοοῦντι τὰ τοιαῦτα οὐχ ὡς διαιρετῷ ὄντι ἐνεργεῖ. τὸ τοίνυν ἐν 

αὐτοῖς ἀδιαίρετον χαϑ’ αὑτὸ ὡς ἀδιαίρετον γινώσχει, τὰ ees χατὰ 
^ “ἐς γᾷ "o ΄ συμβεβηχός, διότι xa ἕτερον λόγον εἶχε τὸ ἀδιαίρετον, xal οὐχ Tj διαιρετά. 25 

δηλοῖ γὰρ τὸ χαϑ’ αὑτὸ τὸ ἀδιαίρετον γινώσχεσϑαι i τὸ ἀλλ᾽ 
CM i 5^ , AN ^N 37^ s - - 5 5 

35 ἢ ἀδιαίρετα. εἰπὼν δὲ ἀλλ᾽ dj ἀδιαίρετα, πιστοῦται διὰ τῶν ἐφεξῆς, 
ὅτι ἔστι τι ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαίρετον. 

6 τῷ ἀδιαιρέτῳ correxi: τῷ διαιρετῷ Aa 20 ὡς γὰρ scripsi: οὐ γὰρ Aa 26 6 delevi 

21 ϑεωρεῖ scripsi: ϑεωρῶ Aa 29 ὅτε α post ἐν ᾧ add. λέγων a 32 διαιρετὸν 

(post αὐτοῖς) A 94 τῷ xa9' αὑτὸ A 
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ὃ 

10 

90 

90 

p.430»17 Ἔστι γὰρ xai ἐν τούτοις τι ἀδιαίρετον, ἀλλ᾽ ἴσως οὐ 7lv 

χωριστόν, ὃ ποιεῖ ἕνα τὸν χρόνον χαὶ τὸ μῆχος. χαὶ τοῦτο 
a e , 2 er , — - M , ^ , 

ομοιῶς £y απᾶντι ἔστι τῷ συνεχει xat χρονῷ xat wet. 

ψ EY Y , - , 7^ , ? , M Ὁ -» Ὅτι μὲν ἔστι τι ἐν τοῖς συνεχέσιν ἀδιαίρετον, ἐπιστώσατο διὰ τοῦ πᾶν 
^ c. TY 1M , ' UN NEU M x l4 , ἂν συνεχὲς ἕν τι εἶναι. ἀδιαίρετον γὰρ αὐτὸ τὸ ἕν, xal τὸ μετέχον ἀπεργάζεται 

b] »» Y 5 ) C , M » e τας ,F AY »y N οὐχ αὐτοὲν ἀλλ ἡνωμένον, μεριστὸν Ov, ὅπερ ἐνδειχνύμενος τὶ ἔφη. τὸ 

δὲ ἴσως οὐ χωριστόν, ἐπειδὴ οὐχὶ τὸ εἶδος τοῦ ὑποχειμένου, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
τὸ ὑποχείμενον ὡς ἡνωμένον ϑεωρεῖ. ἐχεῖνο γὰρ πάντως ἀχώριστον. ὅτι 

ὃ cC ἐστι τοῦ ὑποχειμένου, ἐπεὶ τὸ εἶδος ἔχει τι χωριστόν, ὡς xol 
αὐτὸς ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει βούλεται, χωριστὰ χαλῶν χαὶ τὰ φυσικὰ εἴδη, 

X 9 διὰ τὸ οὐσίας εἶναι χαὶ οὐσιοῦν τὸ ὑποχείμενον ἀλλὰ μὴ οὐσιοῦσϑαι ὑπ᾽ 
αὐτοῦ. χαὶ διὰ τοῦτο, οἶμαι, χαὶ τὸ ἴσως προστέϑειχε, σημαίνων ὡς εἰ 

Y τὶ »^ ' ^ , ΄ ΄ 5 - 5 ὧν - e 
uiy τὸ εἰδητιχὸν ἀδιαίρετον. λάβοις, χωριστόν πως ἐχεῖνο, εἰ δὲ τὸ τοῦ Ómo- 

χειμένου, ἀχώριστον. 

e 

p. 430»20 Ἡ δὲ στιγμὴ xal πᾶσα διαίρεσις xal τὸ οὕτως ἀδιαίρετον 

δηλοῦται ὥσπερ ἣ στέρησις. xat ὅμοιος ὃ λόγος ἐπὶ τῶν ἄλλων, 
, ^ - - ' » / ^ ^ ΄ : c 5 

οἷον πῶς τὸ xaxóv γνωρίζει ἢ τὸ μέλαν᾽ τῷ ἐναντίῳ γάρ πως 

γνωρίζει. 

J AJ M — / , , , , 7 Μετὰ τὴν περὶ τῶν ἐνεργείᾳ μόνον ἀδιαιρέτων νόησιν παραδίδωσιν 
ἐφεξῆς χαὶ τὴν περὶ τῶν πάντῃ μὲν ἀδιαιρέτων, χατὰ τὴν ἀπόπτωσιν δὲ 
τῶν διαιρετῶν ἐχόντων τὸ ἀδιαίρετον. ἔχει μὲν γάρ τινα οἰχείαν μορφὴν 
xol ἢ ἐπιφάνεια xol ἢ γραμμὴ xol αὐτὴ f| στιγμὴ xol τὸ νῦν, xal διὰ 

, 5 “Ὁ 2 Ζ Led , , 2 € 3 , v XY 

ταύτην οὐ παντελῶς ἐν στερήσει ταῦτα ϑετέον, ἀλλ᾽ ὡς ἀδιαίρετα ἔχει τὸ 

ἐστερημένον. ὡς γὰρ ἣ ἐπιφάνεια χατὰ τὸ μῆχος καὶ πλάτος ἔχει τὸ- με- 
/ ' ^N Χ , N 2 y e Χ [e » 

ορφωμένον, χατὰ Oz τὸ βάϑος τὸ ἐστερημένον, οὕτω xol at ἄλλαι διαι- 

ρέσεις πᾶσαι, τοῦ διαιρετοῦ ἀπολείπονται, οὗπέρ ἐστι πέρατα, ταύτῃ ἐν 
στερήσει τυγχάνουσιν οὖσαι. πάλιν οὖν ὃ συστοίχως τὰ πέρατα νοῶν 
Ἰνώσεται αὐτὰ χαὶ ὡς ἐστερημένα οἰχείως τοῖς ὑποχειμένοις διὰ τὴν σύστοιχον 
ϑεωρίαν χατὰ στέρησιν τοῦ εἴδους.. νοῶν γὰρ τὸ εἶδος xai τὸ ἐστερημένον 

, “ y (e ' € δ 7 M “Ὁ Y- τ ' , € αὐτοῦ εἴσεται ὡς μὴ μετέχον ἐχείνου, φημὶ τοῦ εἴδους, « xal πέφυχεν ἣ 
στέρησις παρυφίστασϑαι, τουτέστι τοῦ γενητοῦ, ὡς τῷ γε ἀιδίῳ dado 

[! 

, οὐδὲν παρυφίσταται xaxov οὐδὲ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἀιδίων εἰδῶν οὐδεμία στέρησις. 
πῶς οὖν τὰς στερήσεις ὡς στερήσεις γινώσχομεν; ὡς τὸ σχότος τῷ μὴ ὁρᾶν 
τὸ φῶς, xol τὸ χαχὸν τῷ μὴ ὁρᾶν τὸ ἀγαϑὸν ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ τῇ τοῦ ἀγαϑοῦ 
ἐννοίᾳ χαὶ τῇ τοῦ φωτὸς χαὶ τὸ χαχὸν χαὶ τὸ σχότος γινώσχομεν, ὡς τῇ 
τοῦ χανόνος ὀρϑότητι τὸ στρεβλόν. τὸ γὰρ μέλαν νῦν 6 ̓ Αριστοτέλης xal τὸ 
λευχὸν τὸ μὲν ἀντὶ τοῦ σχότους τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ φωτὸς εἴληφεν, ἐπεὶ xal τὸ 

ὃ dy ἅπαντι] ὃν παντὶ Α τῷ om. ἃ 10 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει]. Phys. B 1? 

11 ἀλλὰ] χαὶ ἃ 19 μόνων ἃ 20 τὴν (post χατὰ) om. ἃ 29 ταύτην Α' 

90 

δι 
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LÀ F M 5 Γ , ^ | M ΓΞ τι , 5» e Ld ἼΩΝ - 

μέλαν εἶδος ἐστίν. ἐν Oz | τῇ λέξει ἐπισημαντέον, ὅτι οὐχ ἁπλῶς τὴν 

στιγμὴν βούλεται κατὰ στέρησιν νοεῖσϑαι" οὐ γὰρ ὡς Dunt ἀλλ᾽ ὡς 
ἀπολειπομένην τῆς διαστάσεως. ἧς ἐστι πέρ 
πέπονϑεν. 5 γὰρ ΠΕΡ μή; τας χαὶ τὸ οὕτως ἀδιαίρετον ὡς τὸ νῦν χαὶ 

πᾶσα διαίρεσις, ταύτῃ οὖσα στέρησις, χαϑ᾽ ὅσον ἀπολείπεται τῆς οἰχείας 

διαστάσεως, δηλοῦται ὥσπερ ἣ παντελῶς οὖσα στέρησις, οἷον τὸ χαχόν. χαὶ 

Xp εἰ χαὶ πάντως τὸ χαχὸν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ ἐμφάσει ἐπερείδεται, ἀλλ᾽ 
γα ἵ UT i 2 

ὡς χαχὸν ἐν ἀπουσίᾳ τοῦ ἀγαϑοῦ ἔχει τὸ εἶναι. ὡς τὸ μὴ ὄν, ὅσον οἶδεν 
D i v vd. ? 

e "d ἘΞ Ad Ἃ P] ) 5» LN ^ ^ v P. 3 , 2 TA - 

ἣ φύσις μὴ ὃν ἀλλ᾽ οὐ τὸ μηδαμῶς ὄν, ἐν ἀπουσίᾳ ἐστὶ τοῦ ὄντος ἧ μὴ 
b. d ΝΜ, ' - 

ὄν, xdy ὄντι τινὶ παρυφιστῆται. 

^ € 

p.430»523 Δεῖ δὲ δυνάμει εἶναι τὸ γνωρίζον xal ἐνεῖναι ἐν αὐτῷ. 

S (02 ῶ εὶ v^ x (Q»» - o2 o ex Δοχεῖ μοι τὸ ῥητὸν τοῦτο πάλιν σαφῶ χνυσϑαι, ὅτι br 
- » 

ς 
, , Ai , 

ἰαιρεσξὼῶν τούτων νοησις χα! n. ἀπολει τπομένη μξτρο δ cl 
ES Tl Μὴ 

ὃ 

ἰδῶν ϑεωρίας. ἐχείνη γὰρ xax! ἐνέργειαν ἵσταται χαϑαράν. τὲ δὲ 
- 

πλεχται. χαὶ γὰρ 7, αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ᾧ ἣ στέρησις 
σ ^ -Ὁ- - παρυφίσταται" ὅταν τὸ εἶδος ὡς χαὶ στερητιχῶς ἐνεργοῦν γινώσχωμεν, του- 

e 

τέστιν ὡς xol ἀπεῖναι δυνάμενον τῶν doce I j συμπλεχομένῃ τῷ ͵ 

Er γοήσει νοοῦμεν. οὐ γὰρ τελείᾳ οὐδὲ χαϑαρᾷ ἐνεργεία, ἀλλ᾽ ἀτελεῖ 

χαὶ οὐχὶ τῷ ἐνεργείᾳ μόνῳ ὄντι, ἀλλὰ χαὶ τῷ δυναμένῳ χαὶ το ἐστερηυένῳ 

ν σύστοιχον αὐτοῦ γνῶσιν. πάλιν γὰρ ἐπισημαντέον, 

ἵνα μὴ τὴν χρείττονα τῶν mires γνῶσιν χαὶ ies xai οὐχὶ 
€ ^. συστοίχως ἀλλ᾽ ms ἐχόντως αὐτὰ γινώσχουσαν προτείνων ἀπορῇ. ἐχείνη 

υένοις ἐπαχολουϑοῦσα, 

χρειττόνως αὐτὰ οἶδεν T, ἐχεῖνά ἐστιν. δεῖ οὖν, φησι, δυνάμει εἶναι τὸ νοοῦν 
ταῦτα δηλαδή, τουτέστιν ἀτελέστερον T, τὸ 

9 [47] — 
c 

r 
a 5 [3 ἄρ, ὡς τὸ γινῶσχον πέφυχεν, xal οὐχὶ τ 

9 ? - 

τὰ εἴδη νοοῦν xai τῷ δυνάμει 
συμπεπλεγμένον, χαὶ ἐνεῖναι ἐν αὐτῷ τῷ νοοῦντι τὸ δυνάμει. τοῦτο δὲ 

προστέϑειχεν, ἵνα μὴ μόνον δυνάμει: εἶναι τὸ νοοῦν ὑπονοήσωμεν, ὁποῖον 
^ 4 Ye VR 323 , - - , M [rd -^ ΄ x παρεδίδου τὸν ἔξω προϊόντα xal Ext ἀτελῇ νοῦν οὐ γὰρ οὕτω δυνάμει τὸ 

γοοῦν νῦν εἴρηται, ὡς μηδὲ νοοῦν, ἀλλ᾽ ὡς νοοῦν μὲν χαὶ xav! ἐνέργειαν 
γοοῦν, τ queyor δὲ τῷ δυνάμει, τουτέστι τῷ ἀτελεῖ χαὶ τῇ οἰχεία 

στερήσει. ὡς ἘΠ τὸ βλέπειν ἀμυδρῶς οὐχ ἔστι παντελῶς μὴ βλέπειν, 
ἀλλὰ βλέπειν τῇ ἑαυτοῦ στερήσει, οὕτω χαὶ τὸ νοεῖν, ὅταν συμπλέχηται 
τῷ μὴ νοεῖν πως. τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν τις ἅμα τὸ εἶδος χαὶ τὴν 
i. αὐτοῦ peo gugcoÓymz* οὐ γὰρ νοεῖ μόνον, ἀλλὰ xol οὐ νοεῖ. 

γὰρ Luc οὐδέποτε xal ἑαυτὴν νοεῖται, ἐπεὶ μηδὲ ἔστι χαϑ᾽ ἑαυτήν 
ποτε. xal διὰ τοῦτο 1, τοιαύτη νόησις ἀτελής πως xal τῷ οἰχείῳ δυνάμει 
ἤτοι τῇ στερήσει συμπεπλεγμένη- 

"V ἀπερείδεται ἃ 8 ἐν] ἐν τῇ ἃ 11 ἐνεῖναι] ἕν εἶναι ἃ 94. γὰρ (post 

om. A 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 11 

Q -a 

10 

5 

95 

09) 
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p.430»24 Εἰ δέ τινι μή ἐστιν ἐναντίον τῶν αἰτίων, αὐτὸ ἑαυτὸ 72r 
*, , " , 

γινώσχει xal ἐνεργεία ἐστὶ xal χωριστόν. 

Ὥσπερ ἀνωτέρω τὴν τῶν ἐν τοῖς διαιρετοῖς ἀδιαιρέτων παραδοὺς γνῶσιν 
9 'N , mu ^ - - 5 , , [4 M - 5^ , εὐθὺς ἀντιδιέστειλε τὴν τῶν χαϑαρῶς ἀμερίστων νόησιν ὡς xol τῷ ἀδιαιρέτῳ 30 
- ! a , dm M En nd. 2 Ξ σεν Pr E 3 JI 5 τῆς ψυχῆς γινομένην xai ὑπέρχρονον, eser προηγουμένως ἦν αὐτῷ 1, 

Y — ^ "EX , , ^ ὃ αἱ , - , 

περὶ τῆς τῶν εἰδῶν νοήσεως ϑξωρία, χαὶ διὰ τὴν ταύτης σαφήνειαν παρε- 

λάμβανε τὰ ὁπωσοῦν ἄλλως ἀδιαίρετα, ὡς ἀπὸ τῆς τούτων παραϑέσεως 

VUL τερον ἡμῶν ἀντιληψομένων τῆς χαϑαρᾶς νοήσεως τῶν εἰδῶν. οὕτω 

χαὶ νῦν τὴν τῶν διαιρέσεων νόησιν Wngcuncs ἀντιδιαστέλλει πάλιν τὴν τῶν 

10 εἰδῶν νόησιν ὡς πρὸς δυνάμει οὖσαν vem xul ὡς πρὸς σύστοιχον 

ταῖς στερητιχαῖς φύσεσι xal γενηταῖς xal διὰ. τοῦτο ἔχουσαν τι xal αὐτὴν 35 
», , τοι ^ , - — 5 ΡῚ T EX - iJ M - ^ 2 Ἐς ἀντιχείμενον τῷ δυνάμει τῷ ἐν αὐτῇ τὴν χωριστὴν χαὶ χαϑαρὰν ἐνέργειαν 

^ , /, 5 κι ^ e Y » Y x AJ .d -Ὁ € , 

xai ἀναντίϑετον, ἀλλὰ xoi ὡς πρὸς ἄλλου οὖσαν τὴν ἑαυτῆς ὑπάρχουσαν. 

ἅπερ ἅπαντα ϑειότερον μὲν χαὶ χρειττόνῶς τῷ ἀμεϑέχτῳ ὑπάρχει. διὸ χαὶ 

15 δευτέρως τῷ ὑπὸ Ψυχῆς τῶν Boo δὲ xal τῇ πρώτῃ οὐσία τῆς 
! ME AAUDROr LN ἘΝ ΕΣ y^ SUC MR S 
νῦχης; ει χαι Ucetuevmas οια τὴν πρὸς ἀνέλιξιν TOT συμπ ΟΧῊν. περι τς 

αὐτῷ νῦν 6 λόγος, ὡς διὰ πολλῶν τῶν museo λόγων ὑπεμνήσαμεν, ἵνα 40 
^ ΄ -Ὁ - ἔχ , 

xal ἅμα νοῦς ἢ xol ἐπιστήμη. ὅπερ αὐτὸς ἠξίωσεν" ὃ γὰρ χρείττων τῆς 

πιστήμη δέ. περὶ οὖν τῆς οὐσίας τῆς d , 2) 

οὐσίας τῆς ψυχικῆς νοῦς μέν, οὐχ 

90 Ψυχιχῆς χαὶ τοῦ χατ᾿ αὐτὴν ἱσταμένου νοῦ xal νῦν ὃ λόγος, xol ἀξιοῦται 

3 

Y Y , UE v d 32 , 2 ^N 3 35/5 -Ὁ ^ e 5 ΄ χαὶ περὶ αὐτοῦ ὅτι ἀναντίϑετος, ἐπειδὴ xal ἀΐδιος (σαφῶς γὰρ ὅτι ἀϑάνατος 
χαὶ ἔστι τοῦτο μύνον τῆς ψυχῆς ἀϑάνατον᾽᾽), ἐν σ y 2307 

εἴρηται, ὅτε ἐλέγετο 
^N - - εν ΄ TAS ΄ x. Y "1223: M P ie muc τ ἐναντίωσις xoi ἡ στέρησις" xal ὅτι αἴτιος" ἣν γὰρ τὸ 

σ 

cc 

ποιοῦν αὐτός, ὥσπερ τὸ πάσχον ὃ ἔξω npe γοῦς. αὐτῆς γὰρ τῆς Ψυχῆς 45 

25 χαὶ πρότερον ἔλεγεν τὸ μὲν εἶναι ποιοῦν τὸ δὲ Re χαὶ τὸ μὲν ποιοῦν 
ἀρχὴν xal αἴτιον ἐτίϑετο, τὸ O& πάσχον ὕλην. αἰτία οὖν καὶ ἣ τῆς ψυχῆς 
ἀχροτάτη οὐσία. ἀλλὰ xol τῇ οὐσίᾳ ἣν ἐνέργεια, εἰ χαὶ δευτέρως, ὡς 
εἴρηται, 6 τῆς Ψυχῆς οὐσιώδης νοῦς. διὸ xal νῦν αὐτὸν ἑξαυτὸν γινώσχειν 

τὸν συμπεραίνεται. αὐτὸς γὰρ xal τὰ εἴδη δευτέρως διὰ τὴν συμφυῇ 
80 πρὸς τὸν ὑπὲρ ψυχὴν νοῦν ὕπαρξιν: οὐ γὰρ OU ἑτερότητος ὡς T, φύσις 

xai τὰ σώματα, ἀλλὰ συμφυῶς αὐτοῦ ἐξῆπται. ἔστι δὲ καὶ ἐνέργεια ὡς 50 

τῷ δυνάμει συμπλεχόμενος, ἄυλος δὲ ὦν, ὅταν χωρισϑῇ τῶν δευ- | 
, M , M Ye e - -Ὁ- [*d M 3.9 2. 1 τέρων xal προβαλλομένων xol ἔξω ῥεπουσῶν ζωῶν. ὅϑεν χαὶ αὐτὸς ἐνέρ- 

γειαν εἰπὼν τὸν τοιοῦτον νοῦν προσέϑηχε xal χωριστός. τότε γὰρ SUE τω 
35 xal ἀμιγὴς xal πάντα ὅσα περὶ αὐτοῦ ἠξίωται νῦν, ὅταν χωρισϑῇ. οὐ γὰρ 

Δ Ὁ χ Χ 5 , e M ἊΝ , 3 3. e 5 M 

δεῖ τὸ χωριστὸν dxoüzty ὡς ἐπὶ ἀεὶ χεχωρισμένου. ἀλλ᾽ ὡς ποτέ" χωρισϑεὶς 
γάρ, φησιν, ἔστιν ὅπερ ἐστίν. 

ὲ 

-3 

D 

2 ἐνέργεια interpr. Simplicius 22 ἐλέγετο p. 430223 25 ἔλεγεν p. 4302 14 sqq. 

μὲν (ante ποιοῦν) om. A 99. 94 εἰπὼν ἐνέργειαν a 9 φησιν p. 490322 
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p. 430»26 Ἔστι δ᾽ ἢ 
xai ἀληϑὴς V jeu 

ἐστι χατὰ τὸ τί m 

αὐτὴν vob, 
cr M , ὥσπερ χαὶ πρότερον 
δοῦναι τοῦ οὐσιώδους 

ως. 

D 

ἵνα μετὰ τῆς πρὸς τὰ ττω 
πανταχόϑεν πρὸς τ 

ληπτοι ai με σότητες χαὶ 

ἐχ τῶν ἄχρων ἀμφοτέρων p τε 
τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν σαφηνίζονται. 

τοῦ οὐ 

d 

τῆς 

ἀχροτάτης οὐσίας xol τοῦ xav 
5 

ν ἠξιοῦμεν νοῦ, βούλεται πάλιν, 

ιάφορον ἐνδείξασϑαι xai σαφῶς 
" 

παρα- 

, 

πέρτερον τῇ προσϑήχῃ τῆς λο- 
πλεονάχις τῇ 

σιώδους ἡμῶν νοῦ χαὶ τὴν ἐνέργειαν, 

αὐτῇ λέξει χρῆτας χαὶ 

398.7 

xai τὸ διάφορον εἰδείη 

ψυχῆς 
οἰχείων ἀπορία js γίνονται, 

μεν χαὶ 

ὁρῶμεν. 

) au € M 
αὐτῶν χαὶ τῶν uev αὐτὰς ὑπὸ 

€ M mou , —9— 3 

00 τως Uno Πλάτωνος £X 100 Qu spt ἴστου 

1 T E J ΄ 333? t 35 T xal μεριστοῦ, οὐ χατὰ παράϑεσιν, ἀλλ᾽, ὡς ἐχεῖνος ἔφη, χατὰ σύγχρασιν" 

συνεχεράσατο γάρ, φησιν, ἐξ ἀμφοῖν, ἵνα ὅλην OU ὅλης τὴν οὐσίαν τὴν 
^ 

ay 
! A 4 A FOREN. M 

QU UT au epto τον πὼς «Ux xut 

χλίνουσαν οὐσίαν ἀποφήνῃ, ἀλλ᾽ οὐχὶ 3x 
^N 

δὲ εἰς τὸ μεριστὸν d 

οὐδέτερον εἰλιχρινῶς. μᾶλλον δὲ 
[4 - ' M 

ἁπλοῦν τι χαὶ ἴδιον 

περὶ τὰ σώματα μεριζομένης οὐσίας χοινωνίαν τινὰ 
ἕχάτερον τῶν ἄχρων διασῶζον" 

ἀλήϑειαν χαὶ οὐχ ἐχ τῆς λευχοῦ χαὶ μέλανο 
, 

χράσεως ὑπὸ τῆς φύσεως 
σ E: - 

ὅμως ἐξ ἀμφοῖν 

πάντων χοινωνίαν. ἀλλ᾽ ἐπειδή. ὡς AES 

οἰχείοις τ οαογορεύετᾶι ὃ οὔτε 
τοὺς ἀρίστους φιλοσόφους ἐχ 

δὴ καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐκ τοῦ νοῦ χαὶ τῆς 

e - - ε - 

ἑλεῖν oes ὡς νοῦν 

γοῦν οὖσαν, ὁποῖος ὃ ὑπέρτ 

χαϑ' ἕξιν xai προβολὴν ἐξ 
σημαίνεται, ἐπιστήυη ἐστὶν ἣ ψυχὴ 

μὲν τῆς. πρὸ οὖσα ἢ αὐτή, ἵνα ἐχ 
ψυχῆς χαὶ τῆς 

χαὶ ἀνειλιγμένον, 
μοι δοχεῖ χαὶ ἀρχόμενος τοῦδε 

ψυχῆς γνῶσιν χαὶ προσϑεῖναι 

εἰς τὴν ἀπὸ 

om. ἃ 

5 

ete 

ἀποχλίνουσαν, ὅλην ὃ 

M * - 

τὸ εἶναι τῆς Ψυχῆς 

ὡς τὸ ξανϑὸν φέρε 

ὑφιστάμενον, ἀλλ᾽ 

τῶν ἄχρων διὰ τὴν 

τῶν ἄχρων 

τερος τῆς Ψυχῆς νοῦς, οὔτε 

αἰτίων γνῶσις. 

14 ὑπὸ Πλάτωνος) Tim. 8 p. 354 2 

τὴν περὶ τὰ σώματα μεριζομένην ἀπο- 

uày ἀμέριστον 
2 , 

ς εχ μέρους 
ne 
ολης 

΄ 
μξεροὺ 

b] 

i 

^ 3442 

t συναμφότερον, ἀλλ 

οὐδὲ συγχεχρα! ὁποτερονοῦν, ἀλλ᾽ 
μέσον ue qs ἀμερίστου xal τῆς 

CN ^ , 

διὰ τὴν μεσότητα πρὸς 
, 

χρῶμα ἁπλοῦν ὃν xac 
L 

των ς πος χρωμάτων συγ- 
M * 3 

ἴδιον xal ἁπλοῦν, ὡς εἴρηται, 

T τῶν μέσων 

ὀνόμασι πάντως 
^ 

τ 
i 

ταῖς ἡμετέραις νοήσεσιν τς orae ἀποδεχτέον 

à ϑηρεύειν. οὕτω 

χῆς οὔσης 

(0^ (0o 

x o 
» 

ο “Ὁ À 57) 

2s ism 

ὅχην OU ὅλης o 

E ὁποία 1, 
ὡς γὰρ xai αὐτὸς σαφῶς ἐπι- 

S - . “γι, mee. τ n ocn - jet. ἢ ψυχιχὴ γνῶσις, ἢ τῷ πράγματι 
τὸ πρᾶγμα E τος τὸ EL. m 

"AN ^N 

Ἢ. διὰ δὲ ἐμ ἐπι UAR: τὸ US 

10 

20 

- 
25 
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εἴρηται τῷ τε ᾿Αλεξάνδρῳ xal τῷ Νεστορίου [᾿λουτάρχῳ, τῆς͵ φάσεως νῦν T2v 

ἀντὶ ἀποφάσεως εἰλημμένης T, ἀντὶ τοῦ ἐνδιαϑέτου λόγου. σύνϑεσις γὰρ 
, € ΄ [d c —08N € 39» , M , , “Ὁ ΄ 

ούτων ἑχάτερον᾽ ἁπανταχοῦ δὲ 6 ᾿Αριστοτέλης xol πρό γε αὐτοῦ [Πλάτων 

ὶ τῶν ἁπλῶν νοημάτων τε χαὶ λέξεων τῷ τῆς φάσεως χρῶνται ὀνόματι. 

λὰ δηλοῖ μὲν χαὶ νῦν. τὸ ἁπλοῦν νόημα, διὰ δὲ τῆς προσϑήχης τῆς 
΄ “Ὁ “Ὁ 5 

τὶ χατά τινος τὴν πρὸς τὸ ἀνειλιγμένον συμπλοχὴν τῆς ψυχικῆς οὐσιώδους 35 

ἐνεργείας ἐδήλωσε. τοιαύτη γὰρ οἵα ἁπλῇ μὲν xol νοερὰ εἶναι᾽ χαλάσασα 
ὃὲ τὴν ἁπλότητα τῇ πρὸς λόγον συμπλοχῇ, οὐ πῇ μὲν οὖσα νοερὰ πῇ δὲ 
λογική, ἀλλ᾽ ὅλη δι ὅλης τὸ συναμφότερον, μᾶλλον δὲ οὐδέτερον εἰλιχρινῶς, 

10 ἀλλ᾽ ἁπλοῦν τι μέσον ἀμφοῖν εἶδος xal διὰ τοῦτο ἐξ ἀμφοῖν, ὡς ἑχατέρῳ 

χοινωνοῦν διὰ τὴν μεσότητα. διὸ xol ἐπήγαγεν ὥσπερ T, κατάφασις, ἐπειδὴ 

$ μὲν φάσις ἁπλοῦν ἦν τὸ ὅλον τοῦτο τὶ χατά τινος, ἵνα ἐχ τῶν ἄχρων 
' , , ΄ δι νῶν ΄ 22 P , 3 2 “ M ^ 

τὸ μέσον ἐμφήνῃ, f, δὲ χατάφασις αὐτόϑεν λόγος τις οὖσα ἐν τῷ τὶ χατά 40 
y 1 4 € * »y y A N / DN » τινος ἔχει τὸ εἶναι. ὡς οὖν εἴ τις ἔλεγε τὸ ξανϑὸν διαχρίνειν τὴν ὄψιν 

15 ὥσπερ τὸ λευχόν, ἐπειδὴ χυρίως διαχρίνει τὸ λευχόν, τὸ δὲ ξανϑὸν xaxd 
τὴν πρὸς τὸ λευχὸν χοινωνίαν διαχριτιχήν τινα ἀποφέρεται ἔμφασιν, ἐπεὶ 

^ ^ [4 - - bl 

οὐχ ἔστιν αὐτόϑεν διαχριτιχόν, οὕτω δὴ xol T, τῆς Ψυχῆς οὐσιώδης ἐνέρ- 
* , ΄ y 

γειὰ οὐχ ἔστι μὲν ὅπερ τὶ xaxd τινος (φάσις γὰρ εἴρηται), διὰ δὲ τὴν πρὸς 
δ , , M , , 5 / δ € [4 , ? € /, τὸν λόγον χοινωνίαν xol ἀπόχλισιν ἐμφαίνει τινὰ ὡς ἑτέρου xaU' ἑτέρου 

20 χατηγορίαν. χαὶ τοῦτο αὐτῷ δηλοῖ τὸ ὥσπερ f, χατάφασις" αὕτη γὰρ 45 
5p. [4 y 2) ρους ἘΣῪ, b c m / b 

αὐτόϑεν, ὡς εἴρηται, ἐν τῇ ἑτέρου πρὸς ἕτερον συμπλοχῇ συνίσταται. χαὶ 
ἘΣ σ 5 v 2 y / 2] / , » Ὰ , M εὖ γε, ὅτι οὐ τὴν ἀπόφασίν που ἐν τούτοις παρέλαβεν, ἀλλὰ μόνον τὴν 

χατάφασιν, ἐπειδή, ὥσπερ τοῖς νοητοῖς οὐδαμῇ φησιν ὃ [Παρμενίδης τὸ μὴ 

ὃν ἐνθεωρεῖσϑαι. οὕτω xal f οὐσία τῆς ψυχῆς T, ἀχροτάτη xai f, χατὰ 
^ *, P , P A ΄ τ c Ὁ € ^ » 5 25 τὴν οὐσίαν ἱσταμένη ἐνέργεια, πλήρης οὖσα ἑαυτῆς τῷ μὴ ὄντι χώραν οὐ 

δίδωσιν. xoi γὰρ εἰ Πλάτων ἐν Σοφιστῇ xoi ἐπὶ τῶν νοητῶν ὑμνεῖ τὸ μὴ 50 
ὄν, ἀλλ᾽ οὐ τὸ χατὰ ἀναίρεσιν οὐδὲ ὅλως τὸ χατὰ ἀπόφασιν, τὸ δὲ xav 

ἐνέργειαν xol ἰδιότητα ἢ χρείττονα xai αὐτῆς τῆς οὐσίας, ὁποῖον τὸ Ümsp- 
ούσιον, T, τὸ xal? ἑτερότητα, οὐχὶ τὴν μεριστὴν ἀλλὰ τὴν εἰδητικήν (ἰδιότης 
^ - c 

30 δέ τις προηγουμένη xol f| ἑτερότης ἀντίϑετος τῇ ταὐτότητι, Tj σύνδρομος 
χαὶ ἢ τοῦ μὴ ὄντος ἰδιότης, κἂν wj f, αὐτὴ T τῇ ἑτερότητι, ὡς τοῖς dxpt- 
βέστερον τὸν Σοφιστὴν ἐξηγουμένοις δοχεῖ), ἢ χατὰ τὴν ὑποστατιχὴν τῶν 
ἀφισταμένων πῃ τοῦ ὄντος αἰτιώδη ἐνέργειαν. πανταχῶς | δ᾽ οὖν οὐ πάϑος 78: 
ἀλλ᾽ ἰδιότης χαὶ ἐνέργεια χαὶ τελειότης τὸ μὴ ὃν ἐν τοῖς νοητοῖς ὑπὸ τοῦ | ἧς xol ἐνέργε ἧς τὸ μὴ 1 | 

, e - ^ ^N 5 , , m— »y € , X Ἃ | 

35 [Πλάτωνος ὑμνεῖται. τὸ δὲ εἰς ἀναίρεσιν τοῦ ὄντος ὑποφερόμενον μὴ ὃν | 
ἐξώρισται τῶν ἀληϑῶς ὄντων. οἷς xol T, ἀχρότης τῆς ψυχῆς συμφυῶς 

ἡνωμένη δευτέρως xal αὐτὴ πλήρης ἑαυτῆς γίνεται, στραφεῖσα εἰς ἑαυτὴν 
χαὶ χωρισϑεῖσα ἀπὸ τῶν ἔξω προβολῶν χαὶ συναφϑεῖσα εἰλιχρινῶς τοῖς 
ὑπερτέροις. χἂν οὖν ἔχῃ τινὰ πρὸς λόγον χοινωνίαν τὸν ἀνειλιγμένον, πρὸς ὅ 

40 τὸν χαταφατιχὸν ἕξει μᾶλλον T τὸν ἀποφατιχόν. τὸ δὲ ἀληϑὴς 7| ψευδὴς 
πᾶσα περὶ τῆς καταφάσεως λέλεχται, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τῆς φάσεως. ἐπαγει 

18 ὅπερ om. ἃ 20 αὕτη correxi: αὐτὴ Aa 22 γε om. ἃ 26 ἐν Σοφιστῇ c. 41] 866. 

28 ἢ χρείττονα A 
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γὰρ 6 δὲ νοῦς οὐ πᾶς, ἀντὲ τῆς φάσεως τὸν νοῦν εἰπών, οὐ πᾶς E τὸν 
ἀληϑὴς ἢ ψευδής. 6 γὰρ ἔξω προϊὼν χαὶ δυνάμε! χαὶ παϑητιχὸς ὕπ᾽ αὐτοῦ δ | how i i i i 

Ξ M ^N αι. e 

εἰρημένος νοῦς ποτὲ μὲν ἦν ais ποτὲ δὲ "ege 6 μέντοι οὐσιώδης 

οὐδέποτε ἀχηϑὴς ἣ gen υδής, ἀλλὰ μόνον ἀληϑής. οὗτος γὰρ ὁ τοῦ τί ἐστι 10 

5 χατὰ τὸ τί ἦν εἶναι ἀντιληπτιχός, τουτέστιν ὃ τῆς οὐσίας τῶν πραγμάτων. 

τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ τοῦ E Ven eic χατὰ τὸ τί ἦν εἶναι, ὅπερ 

αὐτὸ τὸ εἶδος, ἵνα ἢ ὃ το, τοιόσδε ὃ νοῦς ὃ τῶν οὐσιῶν γνωστιχὸς χατὰ 
EAT OREL: “-“ d-4A 2 EO τι τῶν ἢ ^ x ΑΘ ES Y LENS 

τὰ εἰ αἀοξχτὴς X00 ψξυοῦῦς.  &EVyOp'es Q£ Ott τὸ μὲν τι ἔστι τὴν οὔσιαν 

τῷ ᾿Αριστοτέλει εἴωϑε σημαίνειν, τὸ OE τί ἦν εἶναι τὸ εἶδος, ἐπειδὴ δια 

10 dd cU εἶναι ἐπὶ τῶν ἐνύλων αὐτοῦ τε xol τοῦ εἶναι αὐτοῦ 
ἐν αὐτὸ τὴν οὐσίαν δηλοῖ τοῦ ἐνύλου. τὸ δὲ εἶναι αὐτὸ τὸ εἶδος. ἐπὶ δέ γε 15 i i 9 , 

τῶν ἀύλων εἰς ταὐτὸν ἄμφω φέρεται. εἴρηται δὲ ἡμῖν xol ἤδη T αἱ 

ἀύλων χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τ i 
[r4 , ^ » - Ó ταν ποεῖν ob γὰρ Ἔχει πῇ μὲν 

t^ 

^. n e - 3 / zi “« QU ἣν ὃ τῶν ἀμερίστων οὐσιῶν χα 

συστοίχως γνωστιχὸς ἀεὶ ἀληϑής; 
15 ἐφάπτεσθαι πῇ δὲ μὴ τοῦ πράγματος, ἵνα 7, ποσὸν j ἀληϑεύ εύῃ xaxd e 

pw τῷ ψεύδει ἀλήϑειαν. τὸ γὰρ ψεῦδος xol ἢ τούτῳ ἀντιχειμένη 

drew. ἐν το xai διαιρέσει" G GUpEEADEN ὃὲ χαὶ διαίρεσις ἐν μεριστοῖς 
' , X wN MAUS , NO. πως xai συνϑέτοις ἐστὶ Gu" τὰ δὲ ε εἴδη ἁπλᾶ χαὶ ἀμέριστα. χαὶ ὅλως 30 

^N 

& τὸ ψεῦδος συνίσταται e 

3l ne) ᾿Ξ 2 
b , ME » [r4 ' 

ῳ πῃ μὲν eov πτεσϑαι τοῦ πραγχματοηςξ. τινὰ xat 
[ D i D 

(Q^ (Qn 

Ms 

e 20 λέγῃ τι περὶ αὐτοῦ, πῇ οὔτο egets τὸ ὃὲ ἀμέριστον 
T «ἢ ο- 

c b. S2 N [Es] S ce ci o^ u D 
Δ ^ 
ξ 

au 

οὐ προσίεται τὴν xaxd τι de διὰ τὸ εἶναι ἀμέριστ τον, ἀλλ᾽ ἣ τὸ ὅλον, 
P] M Ü £ 

ἦν, ὃ xoi 6 Πλωτῖνος & 

δεῖ φάναι τὸ ὅλον ἐπὶ τῶν ἀμερίστων, γινώσχεται T, οὐδαμῶς. χαὶ τοῦτο 
Cu ' y^. 2 ES T Ce κοῖς EAM 50. fa - 

qr. ὡς xoi ἤδη ἐμνήσθημεν, ὡς ὃ νοῦς T, ἐφήψατο 

ἢ οὐχ ἐφήψατο, ὥστε ἀναμάρτητος. εἰπὼν οὖν περὶ τῆς χαταφάσεως, ὅτι 25 
; , - , ἘΞ RS ' ^ 1). iH -— - hz P (ὃ 1 ᾧ Ζ 

25 χαί τι χατά τινος χαὶ T, ἀληϑὴς ἢ ψευδής, ἀντιτίϑησι τὸν νοῦν ὡς οὐδέ- 
Epor pore οὔτε τὸ PUR ς χαὶ ψεῦδος; ἀλκὰ ἌΣ ΩΣ τὸ πον οὔτε τὸ 

o 

γὰρ πρότερον τὴν φάσιν εἶναί 
αὐτόϑεν συμπλοχὴν eem 

τι χατά dm ὥσπερ τὴν χατάφασιν, ἵνα υὴ 

ἜΝ cT πὶ τῆς φάσεως, ἐνεδείχνυτο μὲν xal δι᾿ a- 
80 τοῦ τοῦ τῆς φάσεως ὀνόματος τὸ ἁπλοῦν δηλοῦντος, ἔτι δὲ σαφέστερον 

c ἀναίνεται τοῦ νοῦ ἀποφάσχων τὸ τὶ χατά τινος νοεῖν, διὰ τὸ ὡς εἴρηται ἐχ 30 

τῶν ἀντιϑέτων τὸ μέσον σημαίνειν. 

^ 

p.430»29 'AAX D τὸ ἄρα τοῦ ἰδίου ἀληϑές, εἰ δ᾽ ἄνϑρωπος 
d , [rd » [r4 » m 

τὸ λευχὸν ἢ μή, οὐχ ἀληϑὲς ἀεί, οὕτως ἔχει ὅσα ἄνευ ὕλης. 

'E ^—1 cCynTT-T Peraü Tr τῶ TA ^ λῷ "VT. ΠΗ c - 2 35 ναργεῖ χρῆται εἰχόνι τῆς τῶν νοητῶν ἁπλῶν ὄντων ὕέας τῇ τῶν 
9», e M 2 M * » ^ » , E Ἂ , πᾶ ^ f » ἰδίων δρατῶν ὄψει xal οὐχ ἄλλῃ τινὶ αἰσϑήσει. χαίτοι πᾶσαι τῶν ἰδίων 35 
ἀληϑεῖς χαὶ ἁπλῶν εἰσι γνώσεις: ἀλλ᾽ ἢ ὄψις διὰ τὴν πρὸς φῶς χοινωνίαν 

Ἃ ^ Ἁ χαὶ διὰ τὴν τῶν πους ἀντίχηψιν xa διὰ τὸ ἀϑρόον τῆς γνώσεως xal 

διὰ τὸ μάλιστα ὡς ἐν αἰσϑήσεσιν ἀπαϑὲς χαὶ ἐνεργητιχὸν οἰχειοτάτη πρὸς 

18 εἴδη scripsi: ἤδη Aa 21 ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὰ a 23 ἐμνήσϑημεν p. 2350, * 26 οὐδὲ — 

οὐδὲ Α 34 post οὕτως add. δὲ A ἄνευ τῆς ὕλης a 



262 SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 6. 7 [Arist. p. 430»29. 43121] 

10 

15 

20 

30 

35 

' , ^ ἀπειχασίαν τοῦ νοῦ. αὕτη δ᾽ οὖν ἀληϑής εἰ γὰρ μή τι διάστημα ἢ ἄλλο T3 
D 

τι πάϑος ἐμποδίσοι, ἀεὶ τῶν ἰδίων ἀληϑής, olov ὅτι λευχὸν ἢ ξανϑὸν τὸ 

φαινόμενον. ἀλλ᾽ εἰ Κλέωνος υἱὸς 6 λευχός, οὐχέτι ὃν τοῦτο ἁπλοῦν οὐδὲ 
ἴδιον ὄψεως αἰσϑητόν, οὐχέτι πάντως ἀληϑές. οὕτως οὖν ἔχει χαὶ τὰ ἄνευ 
e , € AJ »^- , ' ec “Ὁ » ' Al [sl , , 

ὕλης, φησίν, ὡς τὰ ἴδια αἰσϑητὰ ἁπλᾶ ὄντα, χατὰ τὴν ἁπλότητα μόνην 
ἘΞ 3 d^ Ξ 2 zl " " e S έλε ἄλλ 6s ελε cc rr ΄ ἀπειχονιζομενοι, ἐπεὶ οὐσίαι ἐχεῖνα τέλειαι, μᾶλλον δὲ τελειότητες xol ἐνέρ- 

γειαι χαϑαραὶ xal ὅροι ἀμέριστοι παντελῶς. χαὶ ἁπλᾶ δὲ οὐχ ὡσαύτως τοῖς 

ἰδίοις αἰσϑητοῖς ταῦτα μὲν γὰρ χατὰ ἀποστένωσιν, ἐχεῖνα δὲ χατὰ τὴν πάν- 
M [d , 5 lj 2 2X Je ' c m Ὁ 3. ξεν τῶν περιληπτιχὴν ἁπλότητα" ἀλλὰ χατ᾽ αὐτὸ μόνον τὸ ἁπλοῦν ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς 

χαὶ πρὸς ἕν νοούμενον xol ταύτῃ ἔχον τινὰ χοινωνίαν ἣ παραβολὴ γέγονεν. 

Ρ. 48111 Τὸ αὐτὸ δ᾽ ἐστὶν ἢ κατ’ ἐνέργειαν ἐπιστήμη τῷ πράγματι. 
€ ἐν NUN, , 4 2 —" € , [ed e SUN $ 8 , » ἣ δὲ χατὰ δύναμιν χρόνῳ προτέρα ἐν τῷ ἑνί, ὅλως δὲ οὐδὲ χρόνῳ 

ἔστι γὰρ ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γιγνόμενα. 

xai τὸ εἶναι τοῦ οὐσιώδους τῆς ψυχῆς νοῦ χεχαλασμένον παρὰ τὸν ὑπὲρ 

ψυχὴν ἐδήλου ἣ τῆς ἐπιστήμης αὐτοῦ χατηγορία (τὸ γὰρ ἅμα νοοῦν τε χαὶ 

ἐπιστημονιχὸν ὑφεῖται τοῦ μόνον νοοῦντος)" ἐπεὶ δὲ τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι xal 
τὴν ἐνέργειαν xol τὴν οὐσίαν σημαίνομεν, τότε μὲν ἀχούειν ἠξιοῦμεν τῶν 
τοῦ νοῦ xol τῆς ἐπιστήμης ὀνομάτων ὡς οὐσιῶν δηλωτιχῶν, νῦν δὲ ὡς 

ἐνεργειῶν, ἵνα xol νῦν τὴν νοερὰν ἐνέργειαν τῆς ψυχῆς ἀχολούϑως τῇ οὐσίᾳ 
χεχαλασμένην ἀπὸ τῆς ὑπερτέρας νοερᾶς ἐνεργείας διὰ τῆς ἅμα χαὶ ἐπι- 

στημονιχῆς γνώσεως | νοήσαντες, ἐντεῦϑεν xol τὴν οὐσίαν πιστωσόμεϑα ὕφι- 78ν il is 7 i , 1 lue 

ζάνουσαν. ἀλλὰ mota T, ἐπιστήμη T, χατηγορουμένη ἐν τούτοις τῆς οὐσιώδους i it [ i 
-Ὁ ΄ - 5 - , ^ ε 

ψυχικῆς ἐνεργείας: οὐχ T, χκαϑ’ ἕξιν ἡμῖν ἐγγινομένη οὐδὲ fj χατὰ προ- 

βολήν, διϊσταμένη τῆς προβαλλούσης οὐσίας χαὶ δι᾿ ἑτερότητός τινος xal 
μετά τινος ἀποστάσεως αὐτὴν αἵροῦσα, ἀλλ᾽ ἢ διὰ ταὐτότητα αὐτῇ συνημ- 
μένη. ἀξιοῖ γὰρ αὐτὴν τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ πράγματι, τουτέστι τῇ γι- 

ES , » e ἂν ' ΄ σ » 1 y , 9; RUE νωσχούσῃ οὐσίᾳ ἅμα χαὶ γινωσχομένῃ, ἵνα πάλιν: τὴν μεσότητα ἐνδείξηται, 
NN ᾿ T 37 ^ M 2 ΄ - i ; CT YD ES διὰ μὲν τῆς ταὐτότητος τὸ νοερὸν ἐχούσης (νοῦς γὰρ χυρίως ὃ τῇ οὐσίᾳ ὧν 
DE EIR ES NEN ΟΣ 0 ὅλ A ΄ 9 N ποὺς ἀνέλιξιν λόγων 5 ἐνέργεια), διὰ δὲ τοῦ ὅλως ἐπιστήμην φάναι τὸ πρὸς ἀνέλιξιν λόγων ἀπο- 

- [4 , ^N [4 M ». CUN , e M ^ AJ , , 

χλῖνον. ἡρμήνευται Oi ἡμῖν ἤδη διὰ πλειόνων, ὅπως τὸ χατὰ δύναμιν χρόνῳ 
- € M p [4 - -— 

πρότερον ἐν τῷ ἕνί, xal νῦν συντόμως ὑπομιμνησχέσϑω, ὡς ἐν τοῖς γενητοῖς 
^N x Y Ὁ , , 2 ? [4 5. “ 5 m 5 ^Y F xol ποτὲ οὖσι τοῦτο ἀληϑές, ἐν οἷς T, ἐχ τοῦ ἀτελοῦς εἰς τὸ τέλειον mpo- 

χοπή-. ὧν xol T, ψυχή πως χατὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο σύζευξιν, ὡς 
M 5 - Ἐπ ΄ , *, - - 1 Y S 5 3 9 Na. P 

εχ τοὺ οὐνᾶμει εις τὸ ξνέεργξιν ὑεωρητιχῶς τα eto t0004. a. emnt μεν 

ἐν τῷ ἑνί, ἐπειδὴ xdv ὃ πατὴρ ἐνεργείᾳ προὺπάρχῃ τοῦ δυνάμει γινομένου 
2 ἐ . ΛΑ 25 P] τῶν Ὁ Δ P - ! - AE y [14 - 5 ' παιδός, ἀλλ᾽ οὐχ ἐν τῷ ἕνί: & τῆς ψυχῆς ἀξιοῖ μὴ οὕτω νοεῖν, ἀλλὰ 

e 

1 yàp om. A* — 6 τέλειαι correxi: τέλεια Aa ὃ τὴν τῶν πάντων ἃ 13 γὰρ om. 
26 ἑτερότητός scripsi: ἑτερότητα Aa 92 τὸ] τε a 

10 

ἃ 
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χαὶ iy τῷ ἑνὶ πρὸ τοῦ δυνάμει εἶναι τὸ ἐντελεχείᾳ χἂν γὰρ μὴ ἐν τῷ 73v 
χοινῷ μετὰ σώματος βίῳ τὸ ἐνεργείᾳ προτερεύ 7 Is χρόνῳ τοῦ δυνάμει ἐν 15 

τῇ ψυχῇ, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ μιᾷ οὔσῃ προτερεύσει χαὶ πρὸ τοῦ σώ- 

ματος ὑπαρχούσῃ χαὶ χώριστως ζησάσῃ ποτὲ χαὶ εἰς ἑαυτὴν os ἐπι- 

5 στρα φείσῃ,. τῷ δὲ χρόνῳ πρότερον ἔφη τὸ δυνάμει διὰ τὸ ταῖς ἄλλαις 
D πο T προτέρου ἐννοίαις ὡμολογημένως ἀπολείπεσϑαι, οἷον φύσει, mpi 

xat aii (q. πρότερον μὲν οὖν ἠρχέσϑη εἰπεῖν. ὡς οὐχ ἔστ t χρόνῳ ἘΠΕ ΟΝ 
ἁπλῶς τὸ δυνάμει ἐπὶ τῆς ψυχῆς, “ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν νοεῖ ὁτὲ δὲ οὐ vost", 
ὡς ἐν ἐχείνοις ἔφη. νῦν δὲ xoi ἀνάγχην προστίϑησι τῷ λόγῳ, πάλιν τῷ 20 

10 Πλάτωνι xdv τούτοις ἐπαχολουϑῶν xoi γὰρ ἐχεῖνός φησί που, ὡς οὐ μήποτε 
L3 -ὉὉ me MJ MJ ^ v ΄ d 

εἰς τόδε τὸ σχῆμα ἥξει ψυχὴ μὴ τὰ ὄντα ϑεωρήσασα. ᾧ xoi οὔτε ἢ 
ἑπόμενος ἐξ ἐντελεχείᾳ ὄντος πάντα τὰ γινόμενα εἶναι d 
τῶν ὁπωσοῦν γενητῶν τοῦ ἐντελεχείο 
^ , o M , 2» , A , ' ài m 2 Ns δυνάμεως, ἵνα χαὶ γίνηται ἐξ αὐτοῦ" ἀλλὰ τὸ διάφορον ἐπὶ τ 

15 χαὶ ἐν τῷ ἑνὶ χαὶ τῷ αὐτῷ zia προτερεύειν τὸ ἐντελεχε 
à 

τοῦτο ἁπλῶς uiy ἐπὶ τῶν dora dig τὸ id PM sx τοῦ 25 

ὅταν εἰς τὸ ἀτελὲς coegi ce yep γήσασα πρότερον xal τοὺς 

δεομένη πολλῆς πρὸς τὸ χαὶ αὖϑις δ᾽ (zm 20 λόγους τ χαὶ πραγματεία 
ὡσαύτως ἐνεργεῖν ἐπιστ pm elc Su. xai εἰς τὴν ἑαυτῆς ἀναδραμοῦσα 
ἀχρότητα. δεῖ γὰρ χαὶ πεφυχέναι πρὸς τὴν τοιαύτην ἐνέργειαν χαὶ διὰ τὸ 80 

πλεονάχις ἤδη ἐνηρῚ [ηχέναι τι ἔχεν εὔλυτον πρὸς τὸ χαὶ αὖϑις ἐνεργεῖν, χαὶ 

συνειϑίσϑαι πρὸς τὸν τρόπον τὸν χατ᾽ ἐπιστροφὴν τῷ πλεονάχις μᾶλλον δὲ 
25 ἀπειράχις ἐπεστράφϑαι ἀϑάνατον οὖσαν. 

Ρ.48114 Φαίνεται δὲ τὸ μὲν αἰσθητὸν ἐχ δυνάμ 
αἰσϑητιχοῦ ἐνεργεί ῦν᾽" 

διὸ ἄλλο εἶδος τοῦτο χινήσ 
ἐνέργεια, ἣ δ᾽ ἁπλῶς ἐνέργεια &xép 

80 Συμπληρώσας, οἶμαι, τὸν π 
μενος μὲν ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς χαὶ 

τὸν ἔξω μὲν xal αὐτὸν προϊόντα, τελεωϑέντα δὲ χαϑ᾽ ἕξιν xal προβολήν, 

E - - , , 3v fa, J 

περὶ τοῦ ἐστον νοῦ λόγον παντός, ἀρξά- 

ὃ υνάμει τέως ὄντος μόνου, ἀναβὰς δὲ ἐπὶ 

M CN , 2 Y M , FN 5 ^ ^ ΄“-« M —- , χαὶ διὰ τούτου ἐπὶ τὸν οὐσιώδη ἀναδραμὼν νοῦν χαὶ τοῦτον παντοίως 
Repone; τήν τε οὐσίαν αὐτοῦ χαὶ τὰς ἐνεργείας χαὶ τὸ αἰτιῶδες χαὶ 

τὸν ἀΐδιον σχοπούμενος τήν τε πρὸς τὰ ὑπέρτερα αὐτοῦ χοινω- 40 35 χωριστὸν xal τὸ ἀΐδιον σχοπούμενος τήν τε πρὸ ( 
νίαν xai EM ὕφεσιν διὰ τῆς πρὸς τὰ δεύτερα ὑφιξανούσης ἀποχλίσεως ἐχ- 
νας xal οὐδέν ὡς εἰπεῖν, παραλελοιπὼς τῶν περὶ αὐτοῦ ϑεαμάτων. ἐπὶ i , ? 

τὸν πραχτιχὸν ἐντεῦϑεν χαλούμενον μέτεισι νοῦν, ὃν xal διάνοιαν προσαγο- ? 

psóet xoi φαντασίᾳ χρῆσϑαι βούλεται xol περὶ τὸ ἀγαϑὸν xol χαχὸν στρέ- 

1 πρότερον p. 490 4 21 56. 10 ἐκεῖνος scripsi: ἐχεῖνο Aa φησί που] Plato Phaedr. 29 

p. 3498 14 ἑαυτοῦ a 26 αἰσϑητιχὸν A 21 οὐδ᾽ δ᾽ ἃ 29 post ἀτελοῦς 

ἐνέργεια add. ἦν a ἑτέρα ἡ] ἑτέρου A 
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φεσϑαι, ὥσπερ xoi περὶ ψεῦδος xal τὸ τούτων ἀντίϑετον ἀληϑές, ἀλλ᾽ οὐχ 73v 

ὥσπερ ὃ ἀχρότατος ϑεωρητιχὸς περὶ τὸ μόνως ἀληϑές. ὃ γὰρ προϊὼν ἔτι 45 

ἀτελέστερος ὧν ἦν μὲν xal αὐτὸς περὶ τὸ ψεῦδος xoi τὸ ἀληϑὲς ὡς ϑεω- 
ρητιχός, οὔπω δὲ τοῦ ἐν πραχτοῖς ἀγαϑοῦ ἢ χαχοῦ ἀντέχεσϑαι παρεδίδοτο. 
v * ἃ i1 eo ΕἾ , 5 “ 1). 9 —- , 1). AJ , ^ 

5 ἔστι μὲν γὰρ xol ἅπασα ϑεωρία ob τοῦ ἀληϑοῦς μόνου, ἀλλὰ πάντως χαὶ 
-ὋὉ 5» -Ὁ *, ^, », c » 

τοῦ ἀγαϑοῦ, ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν οὐχ ὡς ἄλλο τι παρὰ τὴν ἀλήϑειαν μετα- 

διώχουσα, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν ὡς τὸ ἄριστον xol τοῦ ἀγαϑοῦ μετέ- 
"^ C Mop) , € 

χουσαν τέλος τιϑεμένη, ἢ ὅπερ xal ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ 
£udc ἐδίδαξε. τὰς μαϑηματιχὰς λέγων ἐπιστήμας τοῦ τελιχοῦ ἔχεσθαι αἰτίου 50 ii ? i th i 

10 xat αὐτὴν τὴν τῆς γνώσεως ἀλήϑειάν τε καὶ ἀχρίβειαν. ὃ δέ γε πραχτικὸς 
m— *, » , - ΄ ^ 

οὐκ ἐν τῷ γινώσχειν τὸ ἀγαϑὸν ἔχει τὸ τέλος, ἀλλ᾽ ἐν τῷ πράττειν, ἢ ἐν 
^ , - ^ , m ^ SEN) - ^ 

τῷ διχαίως ἐνεργεῖν ἢ σωφρόνως ζῆν ἣ ἀνδριχῶς διαγενέσϑαι. περὶ δὲ 

τοῦ τοιούτου νοῦ μέλλων ποιεῖσϑαι τὸν λόγον, πάλιν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως 

ἔμπει πρὸς τὴν αὐτοῦ ϑεωρίαν ὡς ἀπὸ γνωριμωτέρας, καϑάπερ 

15 xal ὅτε τοῦ περὶ τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἤρχετο λόγου. xoi γὰρ ἐχεῖ οὕτω 

πως ἤρχετο “εἰ δή ἐστι τὸ νοεῖν ὥσπερ τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ἢ πάσχειν 74: 

τι ἂν εἴη ὑπὸ τοῦ νοητοῦ ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον᾽᾽, xol νῦν τῇ αἰσϑήσει 

χρῆται εἰχόνι, οὐχ ἁπλῶς ὡς γνωστιχῇ, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ ἡδέος T, λυπηροῦ 

ἀντιληπτιχῇ, ἵνα οἰχειώσῃ τὴν εἰχόνα τῷ πραχτιχῷ νῷ, οὐχ ὄντι γνωστιχῷ 

90 μόνον, ἀλλὰ xoi τοῦ ἀγαϑοῦ ἢ χαχοῦ στοχαστιχῷ. ἐν ταὐτῷ δὲ καὶ ὅπως 

εἰρήχει πρότερον πάσχειν τὸ αἰσϑητικὸν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ νῦν ἑρμηγνεύει, 5 

ὅτι οὐ χατὰ τὴν ἁπλῶς ἀτελῆ ὁρισϑεῖσαν αὐτῷ ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει 

χίνησιν, τὴν τοῦ δυνάμει ἐντελέχειαν, ἀτελοῦς ὄντος τοῦ δυνάμει. οὐ γὰρ 

χατὰ ταύτην χινεῖται τὸ αἰσϑητιχὸν ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, ἀλλ᾽ εἴπερ ἄρα, 
25 μόνον τὸ αἰσϑητήριον. αὕτη δὲ ἢ αἰσϑητιχὴ ζωὴ τελεία ἤδη οὖσα χρίνει 

τὸ προσπῖπτον αἰσϑητὸν κατ᾽ ἐνέργειαν τελείαν ἑστῶσα" ἔνδοϑεν γὰρ ἣ χρίσις 
χαὶ οὐδὲν ἔξωϑεν προσλαμβάνουσα. ἀλλὰ δεῖται τοῦ αἰσϑητοῦ ὡς παρόντος 

χαὶ χινοῦντος τὸ αἰσϑητήριον, ἐπειδὴ οὐχ ὡς ἣ φαντασία χαὶ πρὸς τὸ ἀπόν, 10 

ἀλλὰ πρὸς μόνον τὸ παρὸν ἢ αἴσϑησις ἐγείρεται πρὸς ἐνέργειαν. xal ταύτῃ 

80 λέγεται δυνάμει οὖσα πρότερον ἐνεργείᾳ γίνεσϑαι ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, οὐ 

πάσχουσά τι ὑπ᾽ αὐτοῦ (οὐ γὰρ χινεῖταί, φησι, χατὰ τὴν ἀτελῆ χίνησιν), 

ἀλλ᾽ ὡς μὴ πρότερον ἐνεργοῦσα ὕστερον διὰ τὸ παρεῖναι τὸ αἰσϑητὸν τὴν 
ἐνέργειαν προβαλλομένη ἀϑρόαν, χαὶ αὐτὴν ἀμέριστον καὶ ἅμα πᾶσαν, ἀλλ᾽ 
οὐχ ota ἣ χίνησις ἐν μερισμῷ xol συνεχείᾳ, xol διὰ τοῦτο xol τελείου 

35 πράγματος οὖσαν χαὶ ὡς αὐτός φησι τετελεσμένου. ἐν ὃὲ τῇ λέξει ὀρϑῶς 15 
τὸ φαίνεται προστέϑειχεν᾽ οὐ γὰρ ὄντως ποιεῖ τὸ αἰσϑητὸν εἰς τὸ αἰσϑη- 
τιχόν, ἀλλὰ φαίνεται μόνον διὰ τὸ εἰς τὸ αἰσϑητήριον δρᾶν. διὸ χαὶ αὐτὸς 
ἀποδιδοὺς τὴν αἰτίαν, OU ἣν ἔφη τὸ φαίνεται, τῷ γὰρ αἰτιολογικῷ χρησά- 

5 ij ΄ μενος οὐ γὰρ πάσχει οὐδὲ ἀλλοιοῦταί φησιν. ἀλλὰ φαίνεται μὲν τὸ 
τ 2 d 40 αἰσϑητὸν Ex τοῦ δυνάμει ἐνεργείᾳ εἶναι ποιοῦν τὸ αἰσϑητιχόν, οὐ μὴν ἀληϑῶς" 

8 ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσικὰ] Metaph. M 3 p. 1078231 sqq. 10 τῆς om. A 15 éxet] 
p. 4292153 22 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] Phys. l'2 p. 201531 29 τὸ om. A 

80 λέγεται! δύναμει in margine habet A 99 γὰρ] δὲ A 
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ἔπασχε γὰρ dv αὐτοῦ τὸ αἰσϑητιχόν. τὸ δὲ πάσχον χατὰ τὴν ἀτελῇ χινεῖται 74τ 
μεταβολήν" οὐ μὴν χινεῖται τὸ vH ἐν E Sep em ἀλλὰ puo τὴν 20 

e [4 - ΄ y A n 
ἁπλῶς ἵσταται ἐνέργειαν. 7] | 

ἐντελέχεια, f, δὲ ἄνευ τοῦ nos ἁπλῶς ak γομένη & VENAE 1 pore 
ἐστιν ἐνέργεια. τοιαύτη OE xal ἣ Eel ὡς τ x 
σ , P σω » 2 ? 

ὅλως προσίεσϑαι τὸ τῆς χινήσεως ὄνομα ἐπ᾽ αὐτῆς, εἰ xoi ἄλλ 
b 

τοῦτο εἶναι xtv jGe oc, διὰ τὸ ποτὲ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐνεργεῖν 5 τὸ ἐνεργεῖν 

μεταβάλλειν. λέγομεν γὰρ xoi ἐπὶ τούτου x(vrow, οὐχὶ τὴν διεξοδιχήν, S5 
-) ' ' 5 , )? "^ Y eu - SEN d ji - δ ὦ ΄ 

ἀλλὰ τὴν το χαϑ᾽ ἣν xoi T, τῶν ἀτόμων χαὶ μεριχῶν εἰδῶν παρουσία 

χαὶ ἀπουσία ἐπιτελεῖσθαι παραδέδοται. ἐπάγει δὲ xol τὴν αἰτίαν [ , 

οὐχ ἀξιοῖ τὴν αἰσϑητικὴν ἐνέργειαν ἐν χινήσει τίϑεσϑαι" ἧς xol 
2 ; OM EA A ΠΑ ἐς CRUS dee um CAS Dre Ε ΤῊΣ 
ἐπεμνήσθημεν. ἣ γὰρ κίνησίς, φησι, τοῦ ἀτελοῦς ἐνέργεια" τοῦ γὰρ 
δυνάμει. ἢ δὲ ἁπλῶς ἐνέργεια, τουτέστιν dj ἄνευ τοῦ ἀτελοῦς μόνον 

οὖσα ἐνέργεια, ἑτέρα τῆς τοῦ ἀτελοῦς ἐντελεχείας. xoi ὅπως ἑτέρα, ἐσα- 
' 

φήνισε προσϑεὶς τοῦ τετελεσμένου, ἐπειδὴ οὐχ ἀτελοῦς ἀλλὰ τελείου 30 
΄ 

ἐστὶ πράγματος. ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἐξήγησις εἴρηται τοῦ ἐν τοῖς προτέροις 
x ; 

i 
λόγου εἰρημένου, ὅτι πάσχειν πῶς ἐστι τὸ αἰσϑάνεσϑαι, ὅπως τῷ αἰσϑητιχῷ 

xav ἀλήϑειαν προσήχει, οὐχ ὡς τῷ ὄντι πάσχοντι, ἀλλ᾽ ὡς τελείαν μὲν 

ἐνέργειαν ἐνεργοῦντι. ποτὲ δέ, χαὶ ὅταν παρῇ τὸ αἰσϑητόν" διὸ χαὶ δοχεῖ 
M 2 ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ πάσχειν. τὸ OE ἐφεξῆς τὴν πρὸς τὸν πραχτιχὸν νοῦν 

παραδίδωσι τῆς αἰσϑήσεως εἰχόνα. 

p. 43118 Τὸ μὲν οὖν αἰσϑάνεσϑαι ὅμοιον τῷ φάναι μόνον xal νοεῖν. 35 

Τοῦτο δή, ὅπερ εἰρήχαμεν, ἐπισημαίνεται χαὶ αὐτὸς τὸ xwv αὐτὴν μὲν 
τὴν γνῶσιν μόνην αἰσϑητιχὸν λεγόμενον ἀπειχονίζεσϑαι. τούτῳ γὰρ ἣν ὁμοιό- 

σ 

τῆς πρός τε τὴν λογικὴν xai νοερὰν γνωστιχὴν. ἐνέργειαν: τὸ μὲν γὰρ φάναι 

xai ἀποφάναι λογικῆς ϑεωρίας, τὸ δὲ νοεῖν τοῦ νοητοῦ ἴδιον. ὅτ 
NF 

αν 0€, φησι, 

- 

.43139 Ἡδὺ ἣ λυπηρόν. οἷον χαταφᾶσα T, ἀποφᾶσα διώχει T, 
Ρ I i 2 1 i 

φεύγει" xal ἔστι τὸ πο τ 73 λυπεῖσϑαι τὸ ML. τῇ 4 

αἰσϑητιχῇ τ πρὸς τὸ ἀγαϑὸν T, xaxov de τοιαῦτα. 

xal φυγὴ δὴ καὶ ὄρεξις ταὐτὸν ἣ xac ἐνέργειαν. 

e 

Av ὧν σημαίνει, πότε τὸ αἰσθητικὸν ὡς εἰχὼν τοῦ πραχτιχοῦ παραλαμ- 
βάνεται νοῦ, ὅταν μὴ ἁπλῶς ἀλλὰ xoi ὡς fob T, λυπηρὸν χρίνῃ τὸ αἰσϑητόν. 

τὴν γὰρ co ee xpíot τὴν EODEM τιϑεῖσαν ἐν τῷ αἰσϑητῷ, εἴτε 

τὸ ἡδὺ. εἴτε τὸ λυπηρόν, οἷον κατάφασιν ἔφη, ὥσπερ ἀπόφασιν τὴν ὁποτέρου 

αὐτῶν ἄρνησιν, ἐπειδὴ ἐν συμπλοκῇ πως xai T, E συνίσταται χρίσις 45 

τοῦ αἰσϑητοῦ xai ὡς γνωστοῦ xal ὡς ἡδέος" διὰ γὰρ τοῦτο οἷον χατάφασις. 

4 ἡ (ante ἀμέριστος) om. ἃ 11 ἐν] ἔν τινι ἃ 24 γνῶσιν] γνωστιχὴν A! τούτῳ 
Scripsi: τοῦτο Aa 26 φησι om. ἃ 28 xai λυπεῖσϑαι ἃ 29 ἢ τὰ τοιαῦτα] 7, τοιαῦτα 

ex Arist. ἃ 90 «xai ἣ φυγὴ δὴ xol ἡ ὄρεξις a ταὐτὸν] τοῦτο ἃ 31 σημαίνει seripsi: 

σημανεῖ Aa 36 ἡδέος] ἴδιος a 
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τὸ δὲ οἷον, ἐπειδὴ χυρίως ἐν λογικῇ ἀνελίξει ἥ τε χατάφασις xol ἣ ἀπόφασις. 74r 
ὅταν οὖν ὡς ἡδὺ ἢ λυπηρὸν χρίνῃ τὸ αἰσϑητόν, τότε διώχει ἢ φεύγει, 

ἐπειδὴ τὸ μὲν ἡδὺ διώχει ἢ αἴσϑησις ὡς ἀγαϑόν, τὸ δὲ λυπηρὸν ὡς χαχὸν 

φεύγει ἢ αἴσϑησις" λογιχῆς γὰρ διαχρίσεως τὸ ἀγαϑὸν ἀπὸ τοῦ ἡδέος διο- 
5 ρίζειν πολλάχις, τὸ δὲ χαχὸν ἀπὸ τοῦ λυπηροῦ. δηλοῖ Oi 1, δίωξις τὴν 50 

οἷον ἀγάπησιν xal μεταδίωξιν, T, δὲ φυγὴ τὴν ἀποστροφὴν xol ἀπόστασιν. 
χαὶ ἐν μὲν τῷ ἥδεσϑαι ἣ αἴσϑησις ὡς ἀγαϑοῦ ἀντέχεται τῆς οἰχείας ἐνερ- 

M 

Y ' σῷ ^ €- ' 2 €- c" P] m , 

ἐστι τὸ ἥδεσθαι T, λυπεῖσϑαι τὸ ἐνεργεῖν τῇ αἰσϑητιχῇ μεσό- 

10 τητι πρὸς τὸ ἀγαϑὸν T, χαχὸν T, τὰ τοιαῦτα. ἐν οἷς fj μὲν αἰσϑη- 

τιχὴ μεσότης εἴληπται ὡς ἀμφοτέρων δεχτιχὴ τοῦ τε ἡδέος χαὶ τοῦ λυπηροῦ 
ἤγουν χάλλιον εἰπεῖν τοῦ ἥδεσϑαι ἢ λυπεῖσϑαι, χρι τικὴ ἀμφοῖν οὖσα. διὰ 74ν 
γὰρ τὸ τὸ αἰσϑητιχὸν σωματιχῷ ὀργάνῳ πάντως χρῆσϑαι τὰ ἐχείνου σω- 

΄ - € ^ , ἂν , eS - M e 9 ΞΟ ^ , , δὶ * 

τήρια T, φϑαρτιχὰ πάϑη γινώσχει τε xol ὡς οἰχεῖα ἢ ἀλλότρια τὰ μὲν 
. , € ^ ^ N - , €T ΄ 

16 ἀγαπᾷ τὰ δὲ φεύγει. τὸ: δὲ ἢ τὰ τοιαῦτα πρόσχειται τῷ ἀγαϑὰ T) xax, 
ΠΡ 5-7 c » Q0 N * M e 5 Χ - N δι e ' διότι οὐδέποτε T, αἴσϑησις τὸ ἀγαϑὸν ὡς ἀγαϑὸν T, τὸ χαχὸν ὡς χαχὸν 

, ἋἋ ^ » ^ , Ἂν ^N , 3) Ὰ bi € QN e 5 M ^ N 

xpivet, T, τὸ μὲν διώχει τὸ δὲ φεύγει, ἀλλὰ τὸ ἡδὺ ὡς ἀγαϑὸν xal τὸ Ào- 

πηρὸν ὡς χαχὸν τὸ μὲν διώχει τὸ δὲ φεύγει. τὰ γοῦν ὅμοια τῷ ἀγαϑῷ 5 

χαὶ χαχῷ τὸ ἡδὺ x«i λυπηρὸν τὸ τὰ τοιαῦτα προσχείμενον δηλοῖ. πρώτως 
bi a 99 ἢ τ, M ow M 5 , 7 21-—-(Q , ^ , ^N 

20 μὲν οὖν αἰσϑάνεσϑαι δεῖ xoi ἐνεργείᾳ γίνεσϑαι αἰσϑητικόν, δευτέρως δὲ 
£.0- ^ - " We 1 ε / - " ᾿ CN 1 E! 
ἡσθῆναι T, λυπηθῆναι" προηγεῖται γὰρ T, χρίσις τοῦ χατὰ τὴν ἡδονὴν ἢ 
λύπην πάϑους. ἐπειδὴ αἰσϑάνεσϑαι μὲν ἄνευ ἡδονῆς xol λύπης δυνατόν, 
ἥδεσθαι δὲ x«i λυπεῖσθαι ἄνευ γνώσεως ἀδύνατον, διὸ προτέρα τῇ φύσει 
p] - Lad C rof d ΤΣ Le ^X ΕΣ ASSETS E lS 

ἢ Ἰνῶσις τῶν παϑῶν τούτων" ἐν τρίτῃ δὲ τάξει ὀρεχϑῆναι T, φυγεῖν, του- 

n2 σι τέστι μεταδιῶξαι τὸ στὸν ἢ πάσῃ δυνάμει ἀποπέμψασϑαι τὸ λυποῦν, ὅπερ 10 
ἢ φυγὴ σημαίνει, ὡς τὴν μεταδίωξιν ἢ ὄρεξις, ἐπιϑυμία οὖσα χαὶ πρὸς τὸ 
ον ΡῚ n AO - [rd a M A ΣΝ, ὁ , ^s Ὰ c - 

ἡδὺ ἐχτεινομένη τε xat ὁρμῶσα. αὕτη οὖν ἤδη ἐνέργεια: οὐ γὰρ ἁπλῶς 
^ 

ἐν τῷ πάσχειν, ὥσπερ τὸ ἥδεσϑαι, ἀλλὰ xol ἐν τῷ & e z z e ιώχειν  ἣ δὲ δίωξις 
ργεια, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 

30 αὐτὸ τὸ ἥδεσθαι χαὶ λυπεῖσϑαι᾽ ταῦτα γὰρ ὡς πάϑη τὸ μὲν διωχτὸν τὸ i 
^N , [4 ^N "N^ eR “-Ὁ . Y N Sy AY d M [4 - 

j&€ φεύχτον. Ἢ OC μεταοιώςις τοῦ ἡδέος χαι φυγὴ ἀπὸ τοὺ λυπηροῦ «c 15 

(02 S Q» οὐ πᾶϑος ἀλλ᾽ ἐνέργεια. φυγὴ: οὖν xol ὄρεξις ὡς 
M 

c 3. P e A »y L2 ^N ΄ 

ἐνέργεια ἢ μὲν ὁρεξις ἢ OS φυγή. 

Ρ.481118 Καὶ οὐχ ἕτερον τὸ ὀρεχτιχὸν xal τὸ φευχτιχὸν οὔτε 
ἀλλήλων οὔτε τοῦ αἰσϑητιχοῦ, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἄλλο. 

bl AI ΝᾺ - 5 -Ὁ , F iJ » , M , M ΟῚ 

35 Ἐπειδὴ τῷ αἰσϑητιχῷ συνέπλεξε τὴν ὄρεξίν ve xal φυγήν, πρὶν dmo- 
δοῦναι, ὅπως ἀπειχονίζεται τὸν πραχτιχὸν νοῦν, ἐπέσχηψεν, ὡς τῷ μὲν ὗπο- 
χειμένῳ ἕν xal ταὐτὸν τό. τε ὀρεχτικὸν χαὶ τὸ φευχτιχὸν xol ἀμφότερα τῷ 20 

ἰσϑητικῷ (ἐν ᾧ γὰρ ἣ αἰσϑητιχὴ χρίσις, τουτέστιν ἐν τῇ αἰσϑητιχῇ ψυχῆ αἰσθητιχῷ (£v ᾧ γάρ T, αἰσϑητιχὴ χρίσις, τουτέστιν ἐν τῇ [coc] ψυχῇ, 
2 ΄ 2 M ς ü stc ὶ Z ΄ AS 5 2 4). x c íg 2y ἄλλῳ ἐν τούτῳ xai ἣ ὄρεξις xal φυγή, xol οὐχ ἐν ἄλλῳ μὲν ἣ χρίσις ἐν ἄλλῳ 

8 χαχὸν ἃ 12 xai λυπεῖσθαι ἃ 10 αἰσθητικὸν scripsi: αἰσϑητήριον Aa 15 τὰ (post ἢ) 
om. ἃ 19 τὸ (ante τὰ) om. ἃ 99 τὸ (ante φευχτιχὸν) om. a 94 τὸ] τῷ AÀ 
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, 

δὲ τὸ ὀρέγεσϑαι ἢ ἀποστρέφεσθαι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ αὐτῷ), τῷ δὲ λόγῳ χαὶ τῇ 74» 
€ ἑχάστου αὐτῶν ἰδιότητι (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ εἶναι) τὸ πλῆϑος xal f, ἕτερό- 

της. χαὶ γὰρ τὸ φεύγειν ἄλλο παρὰ τὸ διώχειν χαὶ ἑχάτερον παρὰ τὸ 
5 M , χρίνειν, εἰ χαὶ πάντως σὺν m ἱχανὸν OE τεχμήριον τῆς ἘΣ θύτητε τὸ 

^ 

x 

1 N » » , ZÉcn) bl - S 922 ec y ' E 
5 xal τὴν αἴσϑησιν ἄνευ ὀρέξεως T, φυγῆς ἐνίοτε γίνεσϑαι χαὶ αὖ σὺν ὀρέξει 25 

ὶ τὸ MEAT ἐφ᾽ οἷς παραδίδωσι và περὶ τοῦ μόνῃ ποτὲ ἄνευ φυγῆς χα 
πραχτιχοῦ νοῦ ϑεωρήματα. χαὶ T, εἰχὼν αὐτῷ νῦν προείληπται. 

Ρ. 431114 Τῇ δὲ διανοητιχὴ voii τὰ φαντάσματα οἷον αἰσϑήματα 
[d ^ e ^ να ᾿ a3 E SK ΤΠ d ^ 

ὑπάρχει. ὅταν δὲ ἀγαϑὸν T, χαχόν, χατάφησιν ἢ ἀπόφησι xal 
΄ ; e 

10 φεύγει 7| διώχει. διὸ οὐδέποτε νοεῖ ἄνευ φαντασίας ἣ Ψυχή. 80 

εἰδῶν αὐτῶν ἤτω ΠΣ Δ; ἀλλὰ περὶ τὴς μεριζομένους περὶ Ms 
E ἴους ΠΠΠ τπμενην χαὶ διανύουσαν τῷ μεριστῶς τε ἰδία χαὶ χαϑ᾽ ἕχαστον 

PN ἜΝ 5 σ b! ' τον ' 15 ἐνεργεῖν xol αὖϑις συνάγειν εἰς ἕν τι χοινὸν τὰ ἰδίως γνωσϑέντα, οἷον τὸ 
ζῷον, εἶτα τὸ λογιχὸν xal τότε τὸ ὕνητὸν xal τότε τὰ τρία ὁμοῦ. τῷ 35 

οὖν τοιαύτῃ γνωστιχῇ ἐνεργείᾳ τὰ φανταστά, ἅπερ es δηλοῖ τὰ φαν- 
τάσματα, τουτέστι τὰ ἐν τῇ φανταστιχῇ ζωῇ ἐγγεν 
ὃ ΄ E νι ᾿ , EY - SAC E 2 ὑπέστρωται ὥσπερ τὰ πος τῇ epe τ 

20 τοῦ αἰσϑητοῦ νῦν p οὐχ ὄντα τὰ φανταστὰ 

γὰρ ἐς ὕστερον ὡς οὐχ ἔστι φαντάσματα τὰ τῆς διανοίας νοήματα δείξει), 

' , —- 5 M ὰρ pro αὐτῷ ἀντὶ 

περ τὰ διανοητά (σαφῶς 
2 m cd 

, 

ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ φαντασμάτων. διὰ τί δὲ οὐχ ἄνευ, σχεπτέον. ees οὐχ 40 

ἦν ἣ τοιαύτη τῆς Ψυχῆς ἐνέργεια ἣ ἘΠ τοὺς μεριστοὺς στο το μενη ἢ λόγου 
οἵα ἢ αὐτῶν τῶν εἰδῶν, ἀλλὰ δι’ αὐτὸν τὸν μερισμὸν χατὰ τὴν εἰς τ 

T YR , - » ret 2 , , ' Y , -- 

25 ἔξω ἐνεργειῶν ἔχτασιν, ἡ ἐξ ἀνάγχης τὰ ἔξω παρυφίσταται. οἷς πολλάχις 
μὲν χέχρηται ἣ διάνοια. ὅταν xol τῶν UN χαὶ τῶν ἐν τῇ φαντασίᾳ 
τύπων T πρὸς μόνην τὴν τον ἢ xai πρὸς τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς ὀρέξεως 
αὐτῶν προσδέηται" ἐνίοτε Oi eeu uEy οὐ χρῇ ζει, ἐπαχολουϑεῖ δὲ ἀναγχαίως 

-« Ye τὺ y Y Y 

τῇ ἔξω αὐτῆς, ὡς εἴρηται, ἐχτάσει T, αὐτοῦ τοῦ ἔξω ὄντος συγχινουμένη 45 
-— 

, 

30 ἐνέργεια. διὸ τοσοῦτον ᾿Αριστοτέλης φησίν, ὅτι οὐδέποτε νοεῖ ἄνευ φαν- 
, - 5 , —- ^ e -Ὁ τασίας ἢ ψυχή, ἀλλ᾽ οὐχ ὅτι χέχρηται. δῆλον δὲ ὅτι ἣ ψυχὴ νῦν $ 

διανοητικὴ λέγεται, περὶ ἧς xal προείρηται. xal αὐτῷ δὲ τῷ εἰπεῖν, ὅτι 

a 

2 

, 

gage: τὰ φαντάσματα τῇ διανοητιχῇ ψυχῇ. ἐνεδείξατο ὃ 

ι οὐχ ἔστι 3 e ἀλλ᾽ ὡς δεύτερα ὑπέστρωται χα- 

ὡς αἰσϑήματα ὑ 
[c4 c 2 - o ὕστερον ἐρεῖ, ὅτ 

2 35 ϑάπερ xal τὰ αἰσϑητὰ τῇ αἰσϑήσει. χατὰ δὲ τὴν τῆς αἰσϑήσεως mpost- 
δ 

' ̂ —- [rdi] - ἡμμένην εἰχόνα (xol γὰρ ἐχεῖ peuqur Ὁ τὸ χριτιχὸν τοῦ ἥδεσθαι ἢ Ào- 90 

πεῖσϑαι) xai ἐνταῦϑα 1, τῆς διανοίας χρίσις ὡς [oen zio pora (ἥσεται 
τῆς ὡς ἀγαϑοῦ ὄντος ἢ χαχοῦ ἀντιλήψεως: ἣν οὐχέτι μὲν “οἷον᾽, ἁπλῶς 

9 χατάφησιν ἢ ἀπόφησι καὶ] φήσῃ καὶ ἀποφήσῃ ἃ 10 φαντάσματος ἃ 21 δείξει 

cap. 8, ef. v. 84 9l ἡ (post ὅτι) om. a 32 λέγεται — 39 διανοητιχῇ om. A 

923 ὃ] ὅπερ a 
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^ ^ , M , , , Ὁ ἤ M e Ὁ , 

δὲ χατάφασιν x«i ἀπόφασιν προσαγορεύει, διότι συμπλέχουσα μὲν ἣ διά- 74v 

νοια τὸ ἀγαϑὸν T, χαχὸν τῷ γνωστῷ χατάφασιν ἀπεργάζεται, ὁπότερον δὲ 

διαιροῦσα ἀπ’ αὐτοῦ ἀπόφασιν. ὁμοίως δὲ πάλιν (ὡς) ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως 
, , ^e e b ^ "^ iJ eo πὰ , ^ AJ ^ ^N - 

ἐν τρίτῃ τάξει f, διωχτικὴ ἢ φευχτιχὴ ἕπεται | ἐνέργεια, διωχτιχὴ δηλαδὴ 70r 
ORC PR cR -— «N SS : eA E b RN SC Ae - N06 

5 τοῦ ἀγαϑοῦ τοῦ δὲ χαχοῦ φευχτιχή. τῇ μὲν yàp αἰσϑητικῇ ζωῇ τὸ ἡδὺ 
M M ^ M Ὰ , ἃ M e 5 ' hi ^N [4 , χαὶ λυπηρὸν διωχτὸν xol φευχτόν, τὸ μὲν ὡς ἀγαϑὸν τὸ δὲ ὡς βλαβερόν" 

M x ANY - ἘΝ , , Q* ^ " ΡΞ dá M M M z A Ἁ 5 3 - 

τῇ ὃὲ λόγιχῇ τὸ ἀγαϑὸν προηγουμένως τέλος χαὶ τὸ χαχὸν ἐν ἀποστροφῇ, 
- [di 34 Ὑ ^ X " ^ ^ *, Q/ e ^N 5 M M 

x&v $00 τι ἐχῃ τὸ χαχὸν T, λυπηρὸν τὸ ἀγαϑόν. ὅτι δὲ οὐ περὶ τῆς ϑεω- 
ρητιχῆς αὐτῷ γνώσεως ὃ λόγος νῦν ὡς οὐδέποτε ἄνευ φαντασίας οὔσης, ὅ 

10 χαϑάπερ ot ἐχ τοῦ [Περιπάτου ἀχούουσι, δηλοῖ μὲν χαὶ τὰ προειρημένα, ἐν 
οἷς τῶν ϑεωρητικῶν γνώσεων τὴν ἀχροτάτην χωρίζεσϑαί τε ἔφασχε xol εἶναι 

τοῦτο μόνον ὅπερ ἐστί, xal τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ πραγματι, ἀλλ᾽ οὐ δι᾿ ἕτε- 
ρότητος αὐτῷ συνάπτεσϑαι, xal τῇ οὐσίᾳ εἶναι ἐνέργειαν χαὶ ἀπαϑῇ xoi 

᾿ς ἀμιγῆ μένειν᾽ δηλοῖ δὲ xal τὰ νῦν λεγόμενα, τοῦτο μὲν διανοητιχὴ εἰρη- 

15 μένη χἀὶ οὐ νοῦς T, ϑεωρία, τοῦτο OE ἢ περὶ τὸ ἀγαϑὸν αὐτῆς καὶ χαχὸν 
τ ΠΣ durd. ΣΕ ΞΥΑΞ ΠΣ, ΣΕ Ἀερος SS στροφή, ἀντίϑετα ὄντα xai ἐν τῇ γενέσει xul ἐν τῷ ἐσχάτῳ μερισμῷ ὕφι- 10 

΄ e DESCRI Fr. ᾿ UL e ἐπι Q ce Z LS AES Len στάμενα " ἐπεὶ ὅ γε ϑεωρητιχὸς νοῦς ὃ T, χαϑ᾿ ἕξιν τέλειος ἢ ὡς ὃ αὐτὸς 
τῇ οὐσίᾳ μονοειδῶς ἔχει τὸ ἀγαϑὸν ἀναντίϑετον πρὸς τὴν χαχίαν, ὥσπερ 

Ὰ χ oes AT M Χ ! cC Ὁ , ÀJ 2 ax 5 F0 Ὁ 2 ij χαὶ τὸ ἀληϑὲς πρὸς τὸ ψεῦδος. οὐ μόνον γὰρ ἐχ τοῦ οὐσιώδους νοῦ, ἀλλὰ 
20 χαὶ £x τοῦ xa! ἕξιν ἐπιστημονιχῶς τελειωϑέντος τὸ ψεῦδος ἐξώρισται " 

ὁμοίως δὲ χαὶ τὸ χαχόν. ἐν OE τῷ πραχτιχῷ ἐξ ἀνάγχης τὸ χαχόν ποτε 
χαὶ τὸ πρὸς αὐτὸ ἀντίϑετον ἀγαϑὸν διὰ τὴν περὶ τὴν γένεσιν καὶ τὰ μεριστὰ 

στροφήν: ai γὰρ πράξεις ἐν τούτοις. xdv γὰρ τὴν ἐν ἣμῖν τελειοῖ ὄρεξιν 1 
ΤΩ “ 2 ^ - o PI , M - J M ^ ^N 2 -L- bd 

σωφρονίζων ἣ εἰς διχαιοπραγίαν ἐγείρων, περὶ μεριχὸν δηλαδὴ ἐνεργεῖ πρᾶγμα 
25 xol γινόμενον, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς 6 ϑεωρητιχὸς περὶ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχον. 

p.431a17 Ὥσπερ δὲ ὃ ἀὴρ τὴν χόρην τοιανδὶ ἐποίη 
σ M ἴα 3) ' e , Ame M ^N »y - ἕτερον, xal ἣ ἀκοὴ ὡσαύτως" τὸ δὲ ἔσχατον 

SONS: μεσότης" τὸ δ᾽ εἶναι αὐτῇ m 

Ὁ σχοπὸς τῶν προχειμένων ῥητῶν xal αὐτὸς ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως dva- 90 
30 πέμψαι ἡμᾶς ὡς ἀπὸ γνωριμωτέρας εἰς μίαν τινὰ νόησιν τῆς ψυχῆς τὴν 

χοινῇ ἐπιχρίνουσαν τὰ ὁπωσοῦν νοητά. ὡς γὰρ ἑχάστη τῶν πέντε αἰσϑή- 

σεων τὰ ἴδια αἰσϑητὰ πλείω χαὶ διάφορα ὄντα γνωρίζει, χαὶ τὴν πρὸς 
ἄλληλα αὐτῶν ταὐτότητά τε χαὶ ἑτερότητα μιᾷ xol τῇ αὐτῇ δυνάμει, εἰ 

χαὶ χατὰ διαφόρους λόγους διαχρίνει xal ὁρίζει, ἢ μὲν ὄψις τὸ λευχὸν xod 
35 μέλαν xol τὰ μεταξὺ τούτων χρώματα, ἢ δὲ γεῦσις τὸ γλυχὺ xol πιχρὸν 95 

xai τοὺς τούτων μέσους χυμούς, xai ἑχάστη ὡσαύτως τὰ ἴδια αἰσϑητά, οὕτω 
χαὶ ἢ χοινὴ λεγομένη αἴσϑησις τὰ ἁπλῶς αἰσϑητὰ πάντα xal τὴν πρὸς 

ἄλληλα αὐτῶν ἑτερότητά τε xal ταὐτότητα ἐν ἀμερίστῳ τῷ γνωστιχῷ xol 

3 ὡς addidi 4 ἐν τῇ τρίτῃ a 15 οὐ — ϑεωρία] οὗ ὁ νοῦς, ἡ ϑεωρία A 

18 ἀντίϑετον ἃ 24 σωφρονίζον --- ἐγεῖρον Α ἐνεργῇ A. 25 χαὶ γινόμενον om. ἃ 

26 αὕτη scripsi cf. p. 269, 20. 270, 11: αὐτὴ Aa 
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SIMPLICI IN L. DE ANIMA III 7 [Arist. p. 431217] 269 

iy ἀδιαιρέτῳ χρόνῳ γινώσχει, ἐπεὶ ὅμοιον ὡς 
αἴσϑοιο᾽, φησὶν ἐν ἀρχαῖς τοῦ τρίτου Ru ἐντεῦϑεν im ἀξιοῖ χαὶ εἰς 

μίαν τῆς ψυχῆς ἡμᾶς ἀναπέμπεσϑαι ub. ἥτις χαὶ αὐτὴ τῶν πραχτῶν 

πάντων ἐστὶ συναιρετιχὴ χαὶ Ἱνωστική; οὐ τῶν ἐναντίων μόνον οἷον ἀγαϑοῦ 

xol χαχοῦ τοῦ ἐν ἀφροδισίοις T, σιτίοις, ἀλλὰ xoi τοῦ ἐν 0: χαὶ τοῦ 

ἐν δεινοῖς χαὶ ϑαρραλέοις χαὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως πάντων. χαὶ γὰρ τὸ νοοῦν 
3. ὦ δ Ὁ oat ον TT T EP. CS LARUM E. UPS CEU ριον ES S 

ἐρεῖ xal λέγει, ὡς ἐγὼ σωφρόνως ζῶ χαὶ διχαίως xol ἀνδρείως xoi ἐλευ- 

ϑερίως, xal τὴν διαφορὰν ὧν λέγει οἷὸς χαὶ τὴν πρὸς ἄλληλα χοινωνίαν ὡς 
395 y ^ » 

iy ἀμερεῖ xai ἀδιαιρέτως τὴν n αὐτῶν ποιούμενον. εἴη δ᾽ ἄν τι xal 
ότ e 2 ΄“ ' ij M ἔτι χοινότερον νοοῦν ἐν τῇ ψυχῇ, τὸ ἅμα xol xà πραχτὰ xoi τὰ ϑεωρητὰ 

γοήματα συναιροῦν, ὃ xal τὴν διαφορὰν χαὶ τὴν χοινωνίαν τὴν πρὸς ἄλληλα 
τῶν ϑεωρητῶν χαὶ τῶν πραχτῶν εἴσεται, ἕν πάλιν ὃν χαὶ ταὐτὸν χαὶ ἀμέ- 

ριστον, xal περιληπτικὸν τοῦ πλήϑους ἀμερίστως" ἕν μὲν xwv αὐτὴν τὴν 
νοερὰν ζωήν, τῷ δὲ λόγῳ πολὺ διὰ τὸ χατὰ διαφόρους λόγους τοῖς δια- 
φόροις προσβάλλειν γνωστοῖς. εἰς δὴ τὰς τοιαύτας νοήσεις, τήν τε μίαν 

χοινὴν τῶν πραχτῶν πάντων ἀντιληπτιχὴν χαὶ τὴν ἔτι περιεχτιχωτέραν 
ταύτης τὴν Due τῶν νοουμένων ἤρα πάντων ἀναπέμπει ἡμᾶς, τῇ χοινῇ 

χόνι χρώμενος. xal οὗτος μὲν 6 τῶν λόγων σχοπός. ἀρχό- 
ἀὴρ τὴν χόρην 

ἕ ἂν οὕτως ἄρξασϑαι, ὡς 

μέλλων ἀποδιδόναι τι πρὸς τὸ ὥσπερ, τὸ οὕτω φέρε xal τοδὶ τὸ πραχτὸν 
ἢ τοδὶ τὸ νοητὸν τὴν νόησιν. οὐ μὴν ἀποδίδωσιν οὐδὲ ὡς ἀποδώσων ct 
ρηχεν τὸ ὥσπερ δέ, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς ἤδη τον ἀναφέρει: ἐπειδὴ 

γὰρ ἤδη τῷ 
ἀντιληπτιχὴν τῷ τοῦ ἀγαϑοῦ xol χαχοῦ διαχριτιχῷ, χαὶ τὸν τρόπον ὗπο- 

πραχτιχῷ νῷ ἀπείκασε τὴν αἴσϑησιν ὡς ἡδέος xal λυπηροῦ 
^ 

γράφων ἐπήγαγε vOv, ὅπως f, αἴσϑησις τὸ ἡδὺ xal λυπηρὸν συγχρίνει πρὸς 
» - eo iJ M e Ἁ ^ , Χ M Ὁ 

ἄλληλα οὕτω γὰρ χαὶ Ἢ «pom οιανοια τὰ ἀντιχεί! μενα χαι οιἰαφορὰ 
i 

d E εἴσεται. τὸ οὖν ὥσπερ οὐχ ὡς ἀποδώσων τι τ ἀλλ᾽ ὡς πρὸς 
ΓΥΦῚ 

ἤδη elpnp Éyoy ἀποδέδωχεν. ἔχει δὲ ipseque 1 EE πρὸς τὴν 
πραχτιχὴν διάνοιαν xal xav ἄλλην Envois nv χαὶ αὐτὴν eem ὃ 

φιλόσοφος. οὐ γὰρ ἀμέσως τὰ ἔσχατα xal μεριχώτατα πο: ἢ πραχτὰ 
εἰς τὸ χοινῇ πάντων ἀντιληπτικὸν ἀναφέρεται, ἀλλὰ διὰ τῶν οἰχείων ἑχάστοις 

χαὶ προ σεχῶν ὀργάνων τε χαὶ γνωστιχῶν δυνάμεων. οὕτω γὰρ 6 μὲν dip 
avc , e δὲ τ τς εἰς ὃ πεφωτισμένος εἰς τὴν χόρην npa πρ ς 

τὴν ν χοιγὴν αἴσϑησιν" 6 ὃξ ψόφος 
2 002 
L L 

ἐνέργειαν τὴν δρατιχὴν δύναμιν, ἐχείνη δὲ 

εἰς τὸ ἀχουστιχὸν πνεῦμα, x«i τοῦτο χινεῖ τὴν ἀχουστιχὴν δύναμιν, ἥτ 
2 

35 

& 

50 

πάλιν ἐγείρει τὴν χοινὴν αἴσϑησιν. χαὶ δμοίως ai πέντε αἰσϑήσεις ἐπὶ τὴν Tov 
Πρός ΓΞ χοινὴν πασῶν ἀναφέρονται χατὰ μίαν ἕνωσιν πάσας περιέχουσαν, οὐχ ὡς 

2 - € * ΄, 5 P] Um IAM ΄ ' 
ix πασῶν συναϑροιζομένην. ἀλλ᾽ ὡς τοῦ πλήϑους προὐπάρχουσαν χαὶ 

πάσαις συνεργοῦσαν, χαὶ ἑχάστῃ ἰδίᾳ xal χοινῇ. ὁμοίως δὲ xal τὰ πραχτὰ 
ὡς νοητὰ ἐπὶ τὸν χοινὸν πάντων γνωστιχὸν αὐτῶν νοῦν ἀναφέρεται, τῶν 

2 φησὶν] 6.2 p. 426»19— 9 ἀδιαιρέτωλ 11 τῶν πρὸς ἃ 15 προβάλλεινα 19 χόραν ἃ 

21 τι om. ἃ 94 αὕτη scripsi: αὐτὴ Aa 98 πάσας] πάσης a 10 δὲ om. a 
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μὲν αἰσϑητῶν τὴν φαντασίαν χινούντων. ὃν εἴρηται τρόπον ἐν τοῖς περὶ TOv 

φαντασίας αὐτῷ παραδεδομένοις λόγοις, τῶν ὃὲ φανταστῶν παραχαλούντων 5 

τὸν οἰχεῖον ἐφ᾽ ἑχάστοις ἐπιτεταγμένον πραχτιχὸν νοῦν εἰς τὴν περὶ αὐτῶν 

διάνοιαν. οἷον τὸ περὶ σῖτα φάντασμα προτρέπει εἰς χρίσιν τὸν λόγον, εἰ 
5 δεῖ xal ὅτε xal ὅσον χαὶ ὁποῖον τραφῆναι, τὸν τούτων δηλαδὴ χριτικὸν 

προσεχῶς, ὃς xol τὸν χοινῇ χριτιχὸν τῶν πραχτῶν πάντων συνεγείρει νοῦν" 

εἰς ὃν ὥσπερ ὃ τῶν σιτίων χριτιχὸς λόγος, οὕτω χαὶ οἱ τῶν ἄλλων ὀρεχτῶν 10 

τε xol φευχτῶν πάντων συναιροῦνται, ἵνα xal ἕν ἢ τὸ xol τούτων πάντων 

τήν τε ταὐτότητα χαὶ τὴν ἑτερότητα διαχρῖνον, xol τὰ μὲν χωλῦον, τοῖς δὲ 

10 τὸ μέτρον ἐπιτιϑὲν μονοειδῶς, χαὶ τοῦτο τῶν πλειόνων λόγων προὐπάρχον 

χαὶ οὐχ ἐξ αὐτῶν συναγειρόμενον, ἀλλ᾽ ἑνώσει χρείττονι προειληφὸς ἀμερίστως 
τὴν τούτων πληϑύν. ἐν δὲ τῇ λέξει τοιανδί, φησιν, ἐποίησεν ὃ ἀὴρ τὴν 
χόρην. ὅτι φέρε διέχρινε xal ἁπλῶς εἰπεῖν ζωτιχὸν ἤγειρε πάϑος ἐν αὐτῇ. 15 

εἴρηται γὰρ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ τῶν αἰσϑήσεων λόγοις, οὐχ ὡς τὰ 
15 ἄψυχα πάσχειν ἡμῶν τὸ αἰσϑητήριον.. ὑπὸ τῶν ἔξω ϑερμαινόμενον φέρε 

μόνον, ἀλλὰ μετά τινος ἀυυδρᾶς χρίσεως xai οἰχείας ἐνεργείας. διὸ οὐ 

πάϑος ἣν ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο ζωτικὸν πάϑος τόδε. αὕτη δὲ 

ἕτερον, ἐπειδὴ τὸ αἰσθητικὸν πάϑος προχαλεῖται, ὡς εἴπομεν, τὴν ἐφεστη- 
χυῖαν αὐτῷ προσεχῶς αἰσϑητιχὴν ζωήν, ὡς 7 χόρη τὴν δρατιχὴν xol T 20 

20 ἀχοὴ τὴν ἀχουστιχήν. χαὶ δῆλον ὡς οὐ μέχρι τούτων ἵσταται (οὔπω γὰρ 
ἕν τὸ ἔσχατον), ἀλλ᾽ ὅταν xal αὗται αἱ αἰσϑητικαὶ Cool εἰς τὴν χοινὴν ἀνα- 
δράμωσι. τότε γὰρ ἕν τὸ ἔσχατον: ἕν μέν, ὅτι μία ἣ χοινὴ αἴσϑησις, 
ἥπερ xol τὰ πασῶν χρίνει ἴδια xol περὶ πάντων αὐτῶν ἀποφαίνεται ὡς 
ἅπαντα γινώσχουσα., ἔσχατον δὲ οὐχ ὡς ὑφειμένον, ἀλλ᾽’ ὡς χρεῖττον μὲν 

95 τοῖς 0i χάτωϑεν ἀνιοῦσιν ἔσχατον γινόμενον. τοῦτο δέ, ὅπερ ἕν ἔσχατον 
ἔφη; καὶ μία μεσότης εἴρηται" μία μέν, ἐπειδὴ χἀχεῖνο ἕν, μεσότης δὲ 95 

ὡς οἷον χέντρον τῶν πολλῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ προϊουσῶν xal εἰς αὐτὸ συννευουσῶν 

περιληπτιχὸν χαὶ δεχτιχόν τε ὁμοῦ χαὶ χριτικόν. μεσότης οὖν, ἐπειδὴ xal 
τὸ χέντρον μέσον χαὶ ἐπειδὴ τὸ μέσον τοῖς ἄχροις πᾶσιν ἐπιχοινωνεῖ. ὥσπερ 

30 δὲ εἴωϑεν ᾿Αριστοτέλης διορίζεσϑαι, ἕν μὲν xol μία τῷ ὑποχειμένῳ, ὅτι μία 
χαὶ ἢ αὐτὴ ἀμέριστος οὖσα ζωὴ γινώσχει τὰ πάντα, ἐπεὶ τῷ λόγῳ χαὶ τῷ 
εἶναι, ὡς αὐτὸς εἴωϑε λέγειν, πολλά, χατὰ διαφόρους λόγους τὰς “διαφόρους 30 

ἐπιγινώσχουσα τῶν αἰσϑητῶν ἰδιότητας. χαὶ οὐχέτι, ὡς εἴρηται, ἐπάγει xol 
ὅτι οὕτως ἔχει τὰ περὶ τὸν πραχτιχὸν νοῦν, διὰ τὸ τῷ ὥσπερ χρήσασϑαι νῦν 

, ó 35 οὐχ ὡς πρός τι ἀποδοϑησομένῳ, ἀλλ᾽ ὡς πρός τι προειρημένον ἀποδεδομένῳ. 

p. 431220 Τίνι δ᾽ ἐπιχρίνει τί διαφέρει γλυχὺ xat ϑερμόν, εἴρηται 
ΕΝ μὲν χαὶ πρότερον, λεχτέον δὲ χαὶ ὧδε. 

TO 

Εἰπὼν ἕν τὸ ἔσχατον πάντων τῶν αἰσϑητῶν χριτιχὸν καὶ τὸ αὐτὸ τῷ 35 
λόγῳ πλείω, τοῦτο αὐτὸ ἐπεξεργάζεται, δι᾿ ἐχϑέσεως οἷον ἐπιδειχνὺς ἀληϑὲς 

1 εἴρηται cap. 3 4 περὶ τὰ σῖτα ἃ 14 εἴρηται Β 12 ὡς om. ἃ 20 οὕτω ἃ 
86 τί] ἧ ἃ τὸ γλυχὺ Α 91 ὧδε] νῦν ἃ 
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1 προειρηχὼς cap. 2 11 ἢ] καὶ τῷ αα ὄν] ὃν ὁχ Arist. a 12 ἑχάτερα T] ἑκάτερον ὡς 

14 
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Y , , » M »^- ^ 

τὸ &Etprnuevoy ov. χαὶι TOT) προξιρηχὼς 

, 

x c x N E] n^ e 8 a 

τ 
τῆς χοινῆς, xal νῦν συντόμως cout yo) υντομίαν ἀσαφεστέραν 

τὴν λέξιν ποιῶν. τίνι δ᾽ οὖν, φησιν, ἐπιχρίνει τοῦτο τὸ χοινῇ aic unes 
A τὸ διάφορον τῶν γινωσχομένων; ὅτι οὐχ ἑνὶ xol τῷ αὐτῷ λόγῳ, καίτοι ἕν 
JN Y ' ^ ΄ 5 ΄ 

αὐτὸ ὄν, ἀλλὰ διαφόροις χρώμενον λόγοις, xaO oüc τὰς διαφόρους οἰχείως 

γινώσχει ἰδιότητας. ἔστι γάρ, φησι xal αὐτός, ἕν τι αὐτὸ τὸ κρῖνον ὥσπερ 
e c —- e » 

χαὶ ὃ ὅρος, ὅρον νῦν προσαγορεύων, ὅπερ χαὶ πρότερον ἔλεγε. τὸ τῶν εἰς 

διαφόρων γραμμῶν χοινὸν σημεῖον. χαὶ "un ἐχεῖνο, [ΟΡ] x a .€ 
Te Ξ τ - z ci o c a εξ ἘΣ 

, ^ Y ^ 

xai ἀμέριστον ὃν τὸ αὐτό, διαφόρους ἔχει πρὸς τὰς διαφόρους γραμμὰς SQ (02 

p.431a399 Καὶ ταῦτα, ἕν τῷ ἀνάλογον T, ἀριϑμῷ ὄν, ἔχει πρὸς 
và 2x 

D 

χεῖνα πρὸς ἄλληλα. 

M , A M , ^ Kd € “-Ὁ σ ' , 

Ταῦτα λέγει iens xol Üspuóv, Ot ὧν ἁπλῶς ἅπαντα τὰ αἰσϑητὰ 
2. Ὁ E 9 Ξ EAS 
ἐνδείχνυται. ταῦτα οὖν, ἕν ἢ ἀναλογία T, ἀριϑμῷ ὄν, ἔχει πρὸς 
ἑχάτερα, T ἐχεῖνα πρὸς ἄλληλα, ἐπειδὴ τὸ γνωστιχὸν τῷ γνωστῷ 
e [4 Z C 2n »| UL NUR DEN EY c M LAS 
δρίζεται, ὡς πολλάχις ὕπ᾽ αὐτοῦ διώρισται. ἐὰν οὖν ἕν xal ταὐτὸν τῷ 

ὃν τὸ γνωστιχὸν τοῦ τε γλυχέος xal τοῦ ϑερμοῦ ἢ γνωστιχόν, χά- 
y xal ταὐτὸν τῷ ἀριϑμῷ ἔσται ἀλλήλοις ἐὰν δὲ χατὰ ἀναλογίαν 

τινὰ χαὶ οὐχὶ τῷ ἀριϑμῷ τὸ ἕν ἀποδιδῶμεν τῷ γνωστιχῷ, χαὶ ἐν τοῖς 
- e , iJ , , NCC Y » " , x M AA - M 

γνωστοῖς ὁμοίως χατὰ ἀναλογίαν τὸ ἕν πρὸς ἄλληλά τε χαὶ πρὸς τὸ γνωστιχὸν 
DK OP d » 5 “Ὁ σ ^ εἰσόμεϑα. xol ἔστι πως ἄμφω ἀληϑῆ, ὅτι χαὶ τῷ ἀριϑμῷ xoi τῇ ἀναλογίᾳ 

» m “« $ c ΄ τὸ ἕν, ἔν τε τῷ γνωστιχῷ xaÜ' ἑαυτό τε χαὶ πρὸ τὰ γνωστά, χαὶ ἐν τὸ 
ἄλλοις πρὸς ἄλληλά τε xai πρὸς τ τ 1 

, -" € , [4d M - , , a 3 ? oi 

γνωστιχόν, ἐπειδὴ τῷ ὑποχειμένῳ £y, xal τῇ ἀναλογία. ἕν ἀλλ᾽ οὐχ 
iJ 

e^ 
» 

E- ξ a c1 pu ὃς o. Σ b Ξ 
-— 
E [m] 

, - ^ UJ , , , Y bi ^ ἀριϑυῷ | διὰ τὴν χατὰ πλείους λόγους δυοίαν ἐνέργειαν: ὡς γὰρ τὸ ϑερμὸν 
C , A. , - - , , 

τῷ τοῦ ϑερμοῦ γνωρίζει λόγῳ, οὕτω xoi τὸ μέλαν τῷ τοῦ μέλανος λόγῳ. 

χαὶ pom πρὸς ἄμφω xai ὡς ἀριϑμῷ ταὐτὸν αὐτοῖς Duce 
5 

ι 

p 
i 

ἐπειδή, ὡς εἴρηται, χατὰ τὸ πλαστν ἀφορίζεται, χαὶ ε EN ἄμφω ἅμα Tw ώσχοι 

kd 
Dy o 

« χ 3 Ἂν 323 2 2 E TrnnT Σ ἕν τὸ αὐτὸ ὄν, ταὐτὸν ἐχατέρῳ ἔσται τῷ ἀριϑμῷ. UD 
ἀριϑμῷ- χατὰ δὲ ἀναλογίαν πάλιν διὰ τὴν χατὰ διαφόρους λόγους 

iJ πρὸς ie à τ * ὡς γὰρ χατὰ τὸν τοῦ ϑερμοῦ i τῷ Üspuc 
"O4 οὐ (2 

Ἔ o 3 bu 

ποιεῖται, οὕτω xal χατὰ τὸν τοῦ γλυχέος τῷ deis xat αὐτὰ δὲ 

ἀλλήλοις τε γίνεται ἕν χαὶ τῷ ἐσέ τος ἢ χατὰ ἀριϑμὸν 1] à χατὰ d 

ἀριϑμῷ μὲν διὰ τὸ ἑνὶ xal τῷ αὐτῷ χατὰ ἀριϑμὸν ὄντ We 

ἀμφότερα δριστιχῶς ἐνυ SEN χατὰ ἀναλογίαν δὲ διὰ τὸ χατὰ 
€ M 

μὲν 2d es ὁμοίως OE τῷ irum ϑάτερον μᾶλλον T, τ: τον, ἀλλ᾽ ὡς τὸ ϑερμόν 

poss 

δια αφόρους 

οὕτω χαὶ τὸ γλυχύ, χατὰ τὸν οἰχεῖον ἔτεος αὐτοῦ λόγον. τὸ δὲ πρὸς 
ὺ Eedsepu τῇ λέξει χεῖται, xal οὐχὶ πρὸς ἕχαστα, ἐπειδὴ δύο ἦν τὰ emu 

ένα. τό τε γλυχὺ xai τὸ ϑερωόν. 
CV 

, 2] 

11 

à αὐτὰ ἐν τῷ περὶ αἰσϑήσεως λόγῳ 15* 

G 

50 

10 

ἃ 

ὄν) ὃν ἃ 15 ἑχάτερον ἃ 11 ἡ correxi: 7; Aa 29 ταύτῃ — 90 ἀριϑμῷ om. a 
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30 

p.431a24 Τί γὰρ διαφέρει τὸ ἀπορεῖν, πῶς xà δὁμογενῇ xpívet T] 76 

τἀναντία, οἷον λευχὸν χαὶ μέλαν. 

’ Παραδείγματι χρησάμενος τῷ γλυχεῖ xoi ϑερμι 
-" 0. ὁμογενέσι μὲν οὖσιν 17 

ὡς αἰσϑητοῖς xai πορρωτέρω ἀλλήλοις χοινωνοῦσιν ἢ τὰ ἐναντία, διὰ τὸ 
ταῦτα μὲν μιᾷ χαὶ τῇ αὐτῇ ὑποπίπτειν αἰσϑήσει, ἐχεῖνα δὲ διαφόροις, 

e $^ ἐπισχήπτει ὡς οὐδὲν διαφέρει. xal γὰρ εἰ xol τὰ πορρωτέρω, οἷάπερ ἦν 
εἰ e “- σ , , — M 5 /, AN ^ 2 , e. τὰ δμογενῆ. ἕν πως γίνεται ἀριϑμῷ τε xol ἀναλογίᾳ, xoi τὰ ἐναντία ὡς 20 

M “Ὁ 5 ΄- 5 , , Mx [s] ce , - ^ 5 , , 

xai τῇ αὐτῇ αἰσϑήσει χρινόμενα τὸ ἕν ἕξει ἀριϑμῷ 7, ἀναλογίᾳ χαϑάπερ 

ἐχεῖνα. οὐδὲν οὖν διοίσει T, ἀπορία ἐπί τε τῶν ὁμογενῶν xal ἐπὶ τῶν 
ἐναντίων γινομένη. ἐφ᾽ οἷς ὡς ἐπὶ τῶν ἐναντίων τέως ποιεῖται τὸν λόγον 
διὰ τῶν στοιχείων, λαβὼν ἐπὶ μὲν τοῦ λευχοῦ τὸ Α, ἐπὶ δὲ τοῦ μέλανος 
τὸ B, ἄλλα δὲ ἄττα ἐναντία ὑποθέμενος, οἷον γλυχὺ φέρε xal πιχρόν (οὐ 
γὰρ αὐτὸς σαφῶς ὁποῖά ἐστιν ἐναντία διώρισεν), οἷς στοιχεῖα τὸ [᾿ xol τὸ 25 

A ἐπιτίϑησιν. ὡς οὖν τὸ Α ἕξει πρὸς τὸ D, οὕτω τὸ Γ᾿ πρὸς τὸ Δ’ ἣ γὰρ 
ἐναντιότης ἐν ἀμφοτέροις. εἰ οὖν τὰ ΑΒ ἕν πρὸς ἄλληλα γίνεται, ὅταν 
ἅμα γινώσχηται, xoi τὰ ΓΔ δμοίως ἕν γενήσεται T ἀριϑμῷ 7, ἀναλογίᾳ, 
ἀριϑμιῷ μὲν διὰ τὸ ἑνὶ xol τῷ αὐτῷ γνωρίζεσθαι, ἀναλογίᾳ ὃὲ διὰ τὸ χατὰ 
Ὁ , , AY - , - - 2] ^N ΄“« 5 , ^ 

διαφόρους λόγους μηδὲν μᾶλλον θάτερον T, ἧττον. ἐν δὲ τῇ ἀναλογίᾳ xoi 

τὸ ἐναλλὰξ χώραν ἔχει, xol ἔσται ὡς τὸ Α πρὸς. τὸ [᾿, οὕτω τὸ B πρὸς 
UN tb A. τοῦτο δὲ παρείληπται, ἵνα μὴ μόνον ἐπὶ τῶν ἐναντίων, ἀλλ᾽ ἐπὶ 80 

τῶν ὁμογενῶν τὸ ἕν γινόμενον νοῶμεν, ὅταν, ὡς εἴρηται, ἕν τὸ γινῶσχον ἅμα 
zr A Nd », M M δ S M M N e L4 1 x ἢ τὰ διάφορα. τότε γὰρ xai τὸ λευχὸν xal τὸ γλυχὺ ἕν γίνεται xol τὸ 

, N bl , o 5 2 , , e M No Wy M I EN 
υέλαν xal τὸ πικρόν, ἅπερ οὐχ ἐναντία μέν. ὁμογενῆ δὲ ὅμως xol αὐτὰ 

χατά τι πορρώτερον γένος τοῦ χρώματος. ὁ τοίνυν ἐνδοὺς πρὸς τὸ ὁπωσοῦν 

ἀλλήλοις ἕν γίνεσϑαι τὰ ΑΒ ἣ τὰ ΓΔ xoi ϑάτερα δώσει, xai πρός γε τὰ 

ἐναλλάξ. πάντως δὲ χαὶ τὸ πλῆϑος εἴσεται μετὰ τῆς ἑνώσεως, ἐπειδὴ τῶν 35 
€ ΄ ς , MA 5) - 9 € ' τ € NN S ARN , 
ἑνιζομένων ot λόγοι διάφοροι, ἐν οἷς αὐτοῖς τὸ εἶναι. ὃ δὲ αὐτὸς λόγος 

χἂν εἰ τὸ Α γλυχὺ εἴη, τὸ δὲ B Aeuxóv: ὅπερ διὰ τοῦ ἐναλλὰξ ἐνε- 
δείξατο, ὡς οὐχέτι τῶν ἐναντίων ἀλλὰ τῶν πορρωτέρω ὁμογενῶν παραλαμ.- 

βανομένων. τοῦτο δὲ σαφέστερον πάλιν διὰ τῶν στοιχείων ποιεῖ χαὶ τῶν 

παραδειγμάτων, τὸ γλυχὺ xal λευχὸν παραβάλλων ἀλλήλοις καὶ οὐχέτι (xà) 
ΑΒ τοῖς ἐναντίοις, ἀλλὰ τούτοις ἐπιτιϑεὶς τῷ γλυχεῖ χαὶ λευχῷ. 

Χ p.43152 Τὰ μὲν οὖν εἴδη τὸ νοητιχὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι vost, 40 
xal ὡς ἐν ἐχείνοις ὥρισται αὐτῷ τὸ διωχτὸν xai φευχτόν, xal 

35 ἐχτὸς τῆς αἰσϑήσεως, ὅταν ἐπὶ τῶν φαντασμάτων T, χινεῖται. 

Σαφῶς μετὰ τὸν περὶ τῆς αἰσϑήσεως λόγον ἐπὶ τὸν πραχτιχὸν νῦν 
μεταβαίνει νοῦν ὡς ἀπὸ εἰκόνος ἐπὶ παράδειγμα, ἀξιῶν αὐτὸν τὸ διωχτὸν 

1 τὸ] τοδὶ ἃ τὰ μὴ ὁμογενῆ À 13 οἷς scripsi: εἰς Aa 21 ἀνομογενῶν A 

3l τὰ addidi 36 νῦν om. ἃ 
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xol φευχτὸν ποτὲ μὲν xol ἐν αὐτοῖς τοῖς αἰσϑητοῖς παροῦσιν ὁρίζειν, ὅταν 76r 
e ὦ NM λ 4 ACE 7 5 - NE) , - - 
δρῶν τὸν φρυχτὸν χινούμενον, xat oct πολέμιοι ὀχλοῦσι δι αὐτοῦ τοῦ 

αἰσϑητοῦ γινώσχων, βουλεύηται, ὡς αὐτὸς ἔφη; ὅ τι δέοι πράττειν: ὡς ἐπὶ τὸ 45 
- Y pe P] - a. v ES , s - 413} - 

πλεῖστον δὲ σὐμηπίει ἐν τοῖς φαντάσμασι τὰ ἀποτυπώματα τῶν αἰσϑητῶν 

"rea τὸν πραχτιχὸν νοῦν λογίζεσϑαί τε καὶ βουλεύεσϑαι. xai γὰρ παρόντων 
, t ' 

ἐνίοτε τῶν αἰσϑητῶν εἰς ἑαυτὴν στρεφομένη f; διανοητιχὴ ψυχὴ τοὺς περὶ 

τῶν aper S λογισμούς, χαὶ ἐν τῇ εἰς RENE EDS ἐξ ἀνάγχης 
, 

οὐχ εἰς αὐτὰ τὰ αἰσθητά, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς ἀπ᾿ ἐχείνων ἐγγινομένους τυποὺς 

΄ 2 
ἀποβλέπει xal τούτοις χρῆται ὡς τοῦ συλλογισμοῦ γινομένοις μέρεσιν ἐν 50 

i 

τῇ ἐλάττονι τῶν προτάσεων. διὸ xal ἐξ ἀνάγχης τῇ φαντασίᾳ χρῆται. χαὶ 

δῆλον dps χἀντεῦϑεν, ὡς οὐ περὶ 
, 

ποτε ἄνευ φαντασίας vosiy αὐτόν, ἀλλὰ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ, ὡς xol ἐχ τῶν 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ νοῦ ἀπεφήνατο τὸ μνηδέ- 

M 2 d cud ; 2 

cies τῶν προειρημένων ἐπιστωσάμεϑα χαὶ ἐχ τῶν νῦν λει ἐστὶν 

τὰ περὶ ὧν αἱ πράξεις, μερικὰ ὄντα χαὶ ἄτομα xol Urbe πως 

τοῦτο T, "ἰσϑήσενη 1 τ eem ec γινωσχόμενα. ταῦτα δὴ χαὶ ὃ φιλό- 

σοφος παραδιδοὺς τὰ εἴδη λέγει τὸ νοητιχὸν ἐν τοῖς φαντάσμασι νοεῖν, 

εἴδη χαλῶν τὰς τῶν αἰσϑητῶν μορφάς. ἤδη τε γὰρ πολλάχις εἶπε xol 
- , - € 3 M , AJ M 5 — , ^ SN AR MN- , , - 

αὖϑις ἐρεῖ, ὡς οὐχὶ αὐτὰ τὰ αἰσϑητά, ἀλλὰ τὰ τούτων εἴδη ἐγγίνεται τῇ 
τε αἰσϑήσει χαὶ τῇ ποτ τῇ ΕΥ̓ ὡς αἰσϑητὰ τῇ δὲ ὡς φαντάσματα. 
χαλῶς οὖν χαὶ νῦν τὰ εἴδη ἔφη, εἴτε τῶν αἰσϑητῶν ἀχούσοις εἴτε ἁπλῶ 
τῶν πραχτῶν. χαὶ γὰρ xai τὰ πραχτὰ αἰσϑητά πως, ἐπειδὴ 

ἐμαυτοῦ ἢ τὸ ἑτέρου τινὸς ἦϑος χοσμεῖν ἐθέλω, xal αὐτὸ τὸ » e ? 
L ES δ Y - 

ἐν μεριχῷ εἶναι ἀνθρώπῳ αἰσϑητὸν γίνεται, χαὶ ἔτι μᾶλλον δι 
- » ΒΕ ΄ e -f ERR Rz » 25 CUNG. Dol ^ 

τῇ αἰσϑήσει γνωρίζεσθαι, ὁποῖόν ποτε τυγχάνει Ov, ἐχ τῆς εὐτάχτου ἢ 
, , M /, M ^ 

ἀτάχτου χινήσεώς τε xol ἐνεργείας. τὸ OE νοητιχόν, δηλαδὴ τὸ πραχτιχόν " 

χαὶ διὰ 7θν 

τοῦτο γὰρ τὸ διῶχον ἢ φεῦγον. εἴρηται δὲ ὡς ἐν τοῖς φαντάσμασι τὰ εἴδη 10 

τῶν πραχτῶν ἀναλαμβάνον νοεῖ εἰς αὐτὰ ἀποβλέπον, οὐχ ὡς τῶν φαντα- 

στῶν ὄντων νοημάτων, ἀλλ᾽ ἑτέρων xal ἐν αὐτῷ τῷ νοοῦντι ἐνεργουμένων 
xaxd τε τὴν πρὸς τὰ φαντάσματα ϑέαν ἐγειρομένων. σαφῶς γὰρ xal αὐτὸς 
ἐρεῖ, ὡς οὐδὲ ταῦτα τὰ νοήματα φαντάσματά ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐχ ἄνευ φαν- 

2 τασμάτων. ἀποβλέπει δὲ εἰς τὰ οὐ τὴν ὅταν τῶν iste ἀποστῇ» 
ἢ μὴ παρόντων «ἔτι ἢ xal παρόντων, διὰ τὴν εἰς ἑαυτὸν σύννευσιν. ὅτι 
γὰρ xoi εἰς αὐτὰ τὰ αἰσϑητά ποτε δρᾷ, δηλοῖ γράφων xai ὡς ἐν 1 

2 

, 

a 
αὐτὸς σαφῶς ξρμῆνε ει ἀντιδιαιρῶν αὐτοῖς τὰ 

ἐχτὸς τῆς αἰσϑήσεως, ἅπερ ἐστὶ τὰ φανταστά. ὅταν γάρ, φησιν, ἐπὶ τῶν 
φαντασμάτων T, CHEER τουτέστιν ρα εἰς λογισμὸν χαὶ το 

τὴν περὶ αὐτόν. χαὶ ἔτι zs ἐσ ἘΠῊΝ σαφηνίζει τὸ ποτὲ μὲν αὐτὸν εἰς 
ν 

ἐχείνοις ὥριστο αὐτῷ τὸ διωχτὸν x 
τοῖς αἰσϑητοῖς, χαϑάπερ 

P] τὰ αἰσϑητὰ ἀποβλέπειν, ποτὲ δὲ’ εἰς τὰ E διὰ τῶν ἐφεξῆς. 

9 δεῖ ἃ 10 x«i (post διὸ) om. ἃ 11 τὸ om. A! εἶπε] B 12 all. 19 ἐρεῖ 

cap. 8 24 αὐτόϑεν] ἐντεῦϑεν a 91 ἐρεῖ] eap. 8 23 PE à 
oO 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 18 
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p. 43155 Οἷον αἰσϑανόμενος τὸν φρυχτὸν ὅτι πῦρ, τῇ χοινῇ γνωρίζει 76 
e - , z eo λέ - e S bu 3 - 5 - ! - 

δρῶν χινούμενον, ὅτι πολέμιος. ὃτὲ δ᾽ ἐν τοῖς ἐν τῇ ψυχῇ 
φαντάσμασιν ἢ νοήμασιν ὥσπερ δρῶν λογίζεται xal 

βουλεύεται τὰ μέλλοντα πρὸς τὰ παρόντα. 

Ὅταν μὲν γὰρ αὐτόϑεν ὁρᾷ τὸν φρυχτὸν xol τῇ χοινῇ αἰσϑήσει χρῆται, 
δῆλος ὡς εἰς τὸ αἰσϑητὸν ἀποβλέπει. οἶμαι δὲ ὅτι ἢ χοινὴ αἴσϑησις νῦν 
αὐτῷ ἀντὶ τῆς τῶν χοινῶν αἰσϑητῶν εἴληπται: ὧν ἔστι μὲν xol ἢ ὄψις 
χαϑ’ ἑαυτήν, μάλιστα δὲ φαίνεται ἢ χοινὴ ὡς χοινῶν ἀντιληπτική, καὶ ὅταν 
συνεργῇ ἰδίᾳ ἑκάστη. χοινὸν δὲ αἰσϑητὸν ἢ χίνησις, ὥσπερ τὸ χρῶμα τοῦ 

πυρὸς xal τὸ φῶς ἴδιον ὄψεως αἰσϑητόν. xai γνωρίζει ὃ νοῶν συντιϑεὶς 
τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ περὶ ταῦτα λόγου ἀναφέρων εἰς 
τὸ τὸν φρυχτὸν παρουσίας πολεμίων εἶναι σύμβολον. ὃ μὲν γὰρ χινούμενος 
φρυχτὸς αἰσϑητός" τὸ δὲ οὗ τοῦτο σύμβολον éx τοῦ λόγου εἴληπται, τῇ συ- 
νήϑει αὐτοῦ χρήσει προσέχοντος. χαὶ οὕτως ἀναγνωστέον μεταϑέντας ὀλίγον 
τὴν λέξιν, οἷον αἰσϑανόμενος τὸν φρυχτὸν ὅτι πῦρ τῇ χοινῇ ὁρῶν xt- 
νούμενον, xol ἐνταῦϑα ὑποστίξαντας ἐπαγαγεῖν τὸ γνωρίζει ὅτι πολέ- 
ατος, οὐχ ἐχ τοῦ αἰσϑάνεσϑαι μόνου γνωρίζων, ἀλλὰ χαὶ ἐχ τοῦ λόγου. ποτὲ 
μὸν οὖν εἰς τὸ Se iesgpecue ποτὲ δὲ εἰς τὰ ἐν τῇ Φυχῇ φαντάσματα 

ἢ νοήματά SURE i αὐτὰ τὰ ue τάσματα νοήματα χαλῶν, ἐπειδὴ χαὶ τὴν 

φαντασίαν νόησιν εἶπεν, ὡς ἀνωτέρω ἐπεδείχνομεν, ἢ διαιρετέον xal τὰ μὲν 
φαντάσματα ἐν τῇ φαντασίᾳ ϑετέον, τὰ ὃὲ νοήματα τὰς ἐν αὐτῷ τῷ νοοῦντι 
ἐνεργείας, δριζομένας χαὶ αὐτὰς τοῖς νοητοῖς τῶν πραχτῶν εἴδεσιν. πᾶσα γὰρ 

λογικὴ Ἰνῶσις xdv τοῦ ἐχτὸς Tj, εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα xol τὴν ξαυτῆς 
χρίνουσα σύνεσιν γίνεται" διὸ xol πίστις ἔἕπεσϑα: πάσῃ δόξῃ εἴρηται. ὀρϑῶς 
οὖν εἰς τὰ φαντάσματα ἢ τὰ νοήματα ἀποβλέπειν εἴρηται ὁ λογιζόμενος ἢ 

πεν τς περὶ τῶν mieu οὐ διῃρημένως ποτὲ μὲν εἰς ἐχεῖνα ποτὲ 
δὲ εἰς ταῦτα, ἀλλ᾽ ὅτ μὲν εἰς Som. προσέ πο δὲ τον τοϊσὸς T, 

τοϊσὸς. λογίζεται OE xal βουλεύεται τὰ μέλλοντα εἰς τὰ παρόντα, τὰ μὲν 

παρόντα ἐχ τῆς αἰσϑήσεως λαβών, τὰ δὲ μέλλοντα ix τῆς περὶ τῶν μελλόν- 
των γνώσεως, λογιχῆς δηλαδὴ οὔσης. ὡς xol διὰ τοῦτο οὐχ Ex παραλλήλου 
τὰ αὐτὰ ἀχούειν χρὴ φαντάσματά τε χαὶ νοήματα, ἀλλὰ τὰ μὲν τοῖς τύποις, 

z τὰ δὲ ταῖς τοῦ τοιούτου νοῦ ἐνεργείαις ἀποδιδόναι. 

p.431»8 Καὶ ὅταν εἴπῃ ὡς ἐχεῖ τὸ ἡδὺ ἢ λυπηρόν, ἐνταῦϑα φεύγει 
Ἃ ἢ διώχει, καὶ ὅλως ἐν πράξει. 

Οὐ γὰρ ὃ προηγουμένως πραχτιχὸς τὸ ἡδὺ ἢ τὸ λυπηρὸν τέλος τίϑεται, 

ὥσπερ ἢ αἴσϑησις xol ἢ ἄλογος ζωή, ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν ὡς διωχτὸν τὸ δὲ 

χαχὸν ὡς φευχτόν. διὸ ἐθελήσας ἀπὸ τῶν καὶ τῇ αἰσϑήσει γνωριμωτάτων 

ὁρίσαι τὰ τῷ πραχτικῷ ὀρεχτὰ xol φευχτά, ἀπὸ τοῦ ἡδέος καὶ λυπηροῦ, 

ὡς ἐχεῖ ἔφη, ἐν τῇ αἰσϑήσει λέγων. ὅταν οὖν οὕτως χρίνῃ τὸ πρᾶγμα, 

24 

2 ὃ 

2 

τὲ δὲ τοῖς ΑΙ Ο ΕΙ͂ΘΒ 6 ὅτι χαὶ ἡ ἃ 13 σύμβουλον A 20 ἀνωτέρω p. 221, 

εἴρηται p. 428322 26 διῃρημένος a 

20 

25 

' 

30 

35 

40 

45 

4 
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[4 οὐχ ὡς γνωστὸν μόνον, ἀλλ᾽ ὡς τοιοῦτον, otov Ty τὸ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς 16v 
ςῶλ Ἃ , er ^N ; » - x 3 b -^ , , “ , » ἡδὺ ἢ λυπηρόν (τοιοῦτον δὲ ἐν αὐτῷ τὸ ἀγαϑὸν 7, χαχόν), ἐνταῦϑα, τουτέστιν 50 

ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ χρίσει, ἢ φεύγει τὸ χαχὸν ἢ διώχει τὸ ἀγαϑόν, xoi xa- 
ϑόλου πράττει τι. τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ ὅλως ἐν πράξει. πράττει δὲ ἢ τοῦ 

3 5 ἀγαϑοῦ ἐπιδιώχων μετάληψιν ἢ xà χαχὸν ἀποδιοπομπούμενος. 

p.431510 Καὶ τὸ ἄνευ δὲ πράξεως, xal τὸ ἀληϑὲς χα 
2 € 2 -“ Le 2 M -Φ 5 - b. - 5 MJ ἐν τῷ αὐτῷ γένει ἐστὶ τῷ ἀγαϑῷ xal xaxQ, | ἀλλὰ τ 

διαφέρει χαὶ τινί. 
«uc - 

e 

τι μὲν ὡς διωχτὸν xal φευχτὸν τὸ πραχτὸν οὐ μόνον ἐν τῷ νοήματι, 

10 ἀλλὰ xai ἐν τῷ φαντάσματι T, xol ἐν τῷ αἰσϑητῷ ϑεωρεῖται, διὰ τὸ ἐν 
τοῖς πραχτιχοῖς λογισμοῖς τοῖς περὶ τοῦ ἀγαϑοῦ χαὶ χαχοῦ τὴν ἐλάττονα 
λεγομένην πρότασιν μεριχὴν πάντως εἶναι, ἐπιδέδειχται. ἀξιοῖ δὲ γῦν ὃ ὅ 

᾿Αριστοτέλης, χαὶ ὅτε ὃ πραχτιχὸς νοῦς χαϑολιχῶς ἐν ἑαυτῷ τὴν περὶ τῶν 
3 πραχτῶν χινεῖ ϑεωρίαν, κἄν μὴ ὡς διωχτὸν ἢ φευχτὸν ἀλλ᾽ ὡς γνωστὸν 

15 xai χαϑόλου ἐπισχοπῇ, ὁποίαν φέρε δεῖ εἶναι τὴν εὖ πολιτευομένην πόλιν 
xal ποίοις χρῆσϑαι νόμοις, ἢ ὅλως ἐν τίσιν ai πράξεις, xal περὶ τίνα τῶν 

ὄντων, ὅτι οὐ περὶ τὰ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα, ἀλλὰ περὶ τὰ μεταβαλλόμενα 
πράττειν τι σχοπῶν 

- 

οὔ 

τὰ πραχτὰ xai ὁποῖον τὸ ἐν αὐτοῖς ἀληϑές τε xal ψεῦδος, ὡς πραχτιχὸς xal 10 
ha 

i 

20 τότε τι οὐχ ὡς τότε πράττων τι, ἀλλ᾽ ὡς ὅτε δέοι πρ 
5 ὺ b] ξίσῃ αὐτῷ χαϑόλου VOR eue ἀλχηϑεία. ἐν οὖν τῷ α 

τῷ ἜΡΟΝ χαὶ χαχῷ. ταῦτα ὃὲ ἐν τῷ πραχτιχῷ ὥσ 

τοῦτο xal ψεῦδος ἐν τῷ πραχτιχῷ, οὐχ ἄνευ φαντασίας 
ἐπειδὴ χαὶ χαϑολικὰ αὐ 

25 χοινά, ὅταν cé τε πᾶσα πόλις εὐνομουμένη λέγῃ ἣ πᾶ 

àv τ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς 
x 

αὐτῷ Dou ree τοιαῦτα, ὁποῖα τὰ ἐν τοῖς μεριχοῖς 
ς ἀνὴρ χόσμιος ἤ τι 1ὅ 

τοιοῦτον. οὐ γὰρ τὰ νοητὰ ὡς γοητά τις θεω 
To 

$ ^ 

ς 

χαϑόλου λήψεται οὐδὲ τοῖς ἀνάλογον τῷ ἀγαϑῷ τε xal 
41 

- , μι M 

ψευδεῖ χρήσεται, ἀλλὰ xol ἀληϑεύσει ἀναντιϑέτως πρὸς τὸ dO 

* 
5 x y ' μὴ A x E] ΄ x ' ^ 

ἀγαϑὸν εἰσεταῖι τὸ προς τὸ χάχον ἀναντίϑετον. ὃ γὰρ πρᾶαχτιχος ὁ περι τὰ 

1 5 ΄, JJ a ' M EP ὅς er ΔΣΩΝΣ, * ᾿ς ] 

30 ἀντιχείμενα, διὰ τὸ χαὶ περὶ τὰ ἐνδεχόμενα εἶναι xol μεταβαλλόμενα. ἐπεὶ 
οὖν, κἂν χαϑόλου περὶ τῶν πραχτῶν ποιῆται τὸν λόγον, οὐ παντελῶς ἀφί- 

σταται τῶν μεριχῶν (ἐν τούτοις γὰρ τὰ χαϑόλου), οὐδὲ τῆς φαντασίας παν- 90 
τελῶς ἀποστήσεται" τῶν γὰρ μεριχῶν ἐχείνη ἐπιβλητιχή, οἷς τὰ χαϑόλου 
RR d bos DEI CESEE OE ARIS HCM HUNE NIS σύνεστιν. ἄνευ οὖν Ecce ἀκχηϑὲς xal ψεῦδος εἴρηται, ὅτε μὴ πράττων 

35 χαϑολιχώτερον, ὡς εἶπον, περὶ τῶν πραχτῶν διαλογίζεται, χατὰ τὴν πραχτι- 

κὴν δηλαδὴ Emir. διαφ 
σ M à 

οέρει ὃὲ μόνον T, χαϑόλου περὶ τῶν πραχτῶν 

γόησις τῆς ἐν αὐτῷ τῷ πράττειν, ὅτε xal τὰ μεριχὰ συλλαμβάνειν ἀνάγχη: 

τῷ ἁπλῶς χαὶ τινί: ἣ μὲν γάρ ἐστιν ἁπλῶς ὡς ix δύο οὖσα χαϑόλου T, 30 
' δὲ τὶς ὡς ἐχ μεριχῆς xal χαϑόλου μεριχὸν συνάγουσα τὸ συμπέρασμα. 

6 καὶ (post πράξεως) om. Aristoteles 15 ἐπισχοπεῖ A 28 ἀληϑεύσει correxi: 

ἀχηϑεύει Aa ἐναντιϑέτως ἃ 29 ἀντίϑετον corr. ἃ 

18" 
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μέχρι τούτων συμπληρώσας τὸν περὶ τοῦ πραχτιχοῦ λόγον, ἀναδραμεῖν δὲ 71r 
πάλιν ἐπὶ τὸν ἀχρότατον ϑεωρητιχὸν βουλόμενος, διὰ τῶν μέσων ποιεῖται 
τὴν ἀνάβασιν. προσεχέστατα δὲ τοῦ πραχτιχοῦ ἐπαναβέβηχεν ὃ τῶν μαϑη- 

ματιχῶν πραγμάτων ϑεωρητικός, ἃ xal αὐτὰ ἔνυλα μέν, obx ἐν τῇ γενητῇ 
5 ὃὲ ὕλῃ χαὶ ἄλλοτε ἄλλως ἐχούσῃ, ἀλλ᾽ ὅμως ἔνυλα ὡς ἐν διαστάσει πάντως 

xal μερισμῷ τινι ὑφεστῶτα xal διὰ τοῦτο xal αὐτὰ φανταστὰ ὄντα, τοῦ 30 

ϑεωροῦντος αὐτὰ νοῦ ὅρον αὐτοῖς χαὶ τάξιν ἐπιτιϑέντος xal τό τε ἐνδέον 
προστιϑέντος xal τὸ περιττὸν ἀφαιροῦντος xai σχοποῦντος αὐτὰ ὡς φανταστά, 

τοῦ πραχτιχοῦ χαὶ τὰ φανταστὰ χατὰ τὴν πρὸς τὰ αἰσϑητὰ ἀναφορὰν γινώ- 
10 σχοντος, χαὶ ταύτῃ τοῦ μαϑηματιχοῦ τὸν πραχτιχὸν ὑπερβάλλοντος. 

p.431»19 Τὰ δὲ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα νοεῖ ὥσπερ ἂν εἰ τὸ σιμόν, 
d bi 

Ἢ μὲν ot 
5 ἐνεργείᾳ, & 

τὰ μαϑηματιχὰ οὐ χεχωρισμένα ὡς χεχωρισμένα 

15 yosi, ὅταν νοῇ ἐχεῖνα. 

y 
RN , / xz όν, οὐ χεχωρισμένως, ἧ δὲ xapmóAoy, εἴ τις ἐνόει 8 

» 

T CS mg: 

- αὐ Ἃ » , 2 v b - e 

yeo τὴς σαρχος αν ξνοξι £v ἢ τὸ χοῖλον. οὕτω 

Μιχρόν, εἰ δοχεῖ, ἐπιστήσαντες, τίνα τέ ἐστι τὰ ἐν ἀφαιρέσει xal διὰ τί 

οὕτω χαλεῖται χαὶ τίς T, σύστοιχος αὐτοῖς γνωστιχὴ δύναμις, ϑεωρήσωμεν 
ἐχεῖνο προλαμβάνοντες, ὅτι τῶν γνωστῶν ἀντιλαμβάνεται μὲν xal ἣ σύστοιχος 
αὐτοῖς δύναμις, υειζόνως δὲ xal χρειττόνως ἣ wT, σύστοιχος χατὰ τὸ ὑπερέχον, 40 

90 δυναμένη αὐτὴ χαὶ μετὰ τῆς συστοίχου ἐνίοτε ἐνεργοῦσα xol χαϑ’ ἑαυτὴν 
μόνη ὡς ἐξ αἰτίας αἱρεῖν τὰ δεύτερα. οὕτω γοῦν xal ὃ ἡμέτερος ἐπιστης 
μονιχὸς τῶν φυσικῶν λόγος γινώσχει χαὶ τὰ αἰσϑητὰ πάϑη, ποτὲ μὲν σὺν 
τῇ αἰσϑήσει ἐνεργῶν xol συμπλεχόμενος αὐτῇ xol οὕτω προσβάλλων τοῖς 

αἰσϑητοῖς, ποτὲ OE ἄνευ αἰσϑήσεως τὰς οὐσίας τῶν τε εἰδῶν τῶν φυσικῶν 

τῷ σι χαὶ τῶν χατὰ ταῦτα ὁριζομένων συνϑέτων γινώσχων, ἐκ τῶν οὐσιῶν ὡς ἀπὸ 
5 -Ὁ- M iJ M ' 2) / , M , € - » 5 , αἰτιῶν xal τὰ περὶ τὰς οὐσίας πάϑη xal συμβεβηκότα, ὁποῖα ἄττα ἐστί, 45 

χρίνει. ἣ καὶ διαφέρειν ὃ φυσιχὸς τοῦ μαϑηματιχοῦ ἐν τῷ D τῆς Φυ- 
σιχῇς ἀχροάσεως ἐλέγετο. 6 μὲν γὰρ μαϑηματιχός, ἅτε xU" αὑτὰ τὰ συμ- 
βεβηχότα οἷον σχήματα xol μεγέϑη καὶ χινήσεις xoi ἀριϑμοὺς xal λόγους 

30 ἐναρμονίους ἐπισχοπούμενος, δεῖται πρὸς τὴν γνῶσιν αὐτῆς τῆς αἰσϑήσεως " 

6 OE φυσιχὸς ὡς ἐξ αἰτίων τῶν τε εἰδῶν xol αὐτῶν τῶν συνϑέτων οὐσιῶν 
ὡς οὐσιῶν xol τὰ σχήματα χαὶ τὰ λοιπὰ τὰ οἰχείως ἐπισυμβαίνοντα ταῖς 50 
οὐσίαις ϑεωρεῖ. διὸ φιλοσοφία τις xol ἢ. φυσικὴ πραγματεία ὡς περὶ οὐσίαν 
στρεφομένη χαὶ ὡς ἐξ αἰτίων τὰ αἰτιατὰ γινώσχουσα᾽ οὐχὶ δὲ f μαϑηματιχή, 

85 ἀλλ᾽, ὥς φησι Πλάτων, γεφύρᾳ ἔοιχεν: ἀρχὴ γὰρ αὐτῇ, ὥς ὁ αὐτὸς ἀπο- DR Sn pf ΞΘ ρα V En ἘΠ eine ts ς 
/ AE NI φαίνεται φιλόσοφος, ἃ μὴ οἷδε, μέσα δὲ xal τελευτὴ ἐξ ὧν μὴ οἶδε, διότι 

N ἀπολείπεται τῶν αἰτίων τῷ μὴ τὰς οὐσίας ἐπισχοπεῖσϑαι: τὸ γὰρ χυρίως 

1 τούτου ἃ 9 xai om. ἃ 12 χαμπύλον legit Simplicius v. p. 218, 21 sqq.: κοῖλον 

Aa et Aristot. libri plerique εἴ τις legit Simplieius v. p. 218, 26 sqq.: εἴ «t γ᾽ Aa 

14 ὡς χεχωρισμένα om. A 19 αὐτῆς ἃ 21 ante χρίνει add. xai A ἐν τῷ Β τῆς 

Φυσιχῇς ἀχρ.] Phys. B 2 35 ὥς φησι Πλάτων] nescio quo loeo, sed cf. David in eateg. 

p. 26^2 Brand. ἀποφαίνεται] de Republ. Z 19 p. 599C 
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αἴτιον πάντως οὐσία T, xal ταύτης χρεῖττον. | λέγω ὃὲ νῦν μαϑηματιχὴν 77» 

οὐ τὴν χατὰ τοὺς Πυϑαγορείους, τὴν χαὶ τοὺς ζωτιχοὺς λόγους τοὺς τῶν 
διαστάσεων χαὶ σχημάτων προβλητιχούς, εἴτε ἐν τοῖς φυσιχοῖς σώμασιν εἴτε 
ἐν φαντασίαις ἐγγίνονται, ἐπισχοποῦσαν (φιλοσοφία γὰρ ἐχείνη), ἀλλὰ τὴν ὅλην 

5 περὶ αὐτὰ τὰ προβαλλόμενα οἷον σχήματα χαὶ μεγέϑη χαὶ χινήσεις στρεφο- 
εν. ἅπερ ἐξ ἀφαιρέσεως εἴωϑεν 6 ᾿Αριστοτέλης χαλεῖν, ἜΣ μὲν ὅ 
χαὶ ἐν τοῖς φύσει συνεστῶσι i προτεινόμενα δὲ χαὶ ἐν αὐτῇ τῇ φαν- 

y οὐσιῶν αὐτὰ xa) αὑτὰ 

)υ 

Q^ 

» - 

τασίᾳ. ἐξ ἀφαιρέσεως δὲ λεγόμενα ὡς ἄνευ τῶ 
ϑεωρούμενα, xafcot 1: οὐχὶ ἐξ s ὑφιστάμενα" οὗ γὰρ οἷόν τε ἄνευ 

10 οὐσιῶν τὰ συμβεβηχότα xad! αὑτὰ ὑφίστασϑαι. COMPE ὃὲ τὰ τοιαῦτα 
πάντα, περὶ ἃ τοῖς μαϑηματιχοῖς Tj πραγματεία. πᾶς χύχλος, λέγουσιν, ἴσας 

M M ὶ πᾶσαι at περὶ χέντρον xa. ἕνα τὸν 
s JS i τὰς ἀπὸ τοῦ χέντρου πάσας, xa 

αὐτὸν ἑστῶτα πόλον χινήσεις συναποχαϑίστανται αἵ τε μείζους χαὶ ἐλάττους, 10 
xal πᾶς ἀρτιάχις epum ἀριϑμὸς τ μονάδος δίχα διαιρεῖται, χαὶ πᾶ 

15 ὃ διπλάσιος λόγος ἐξ ἡμιολίου χαὶ enis σύγχειται. συμβεβηχότα ὃ 

πάντα τά τε σχήματα χαὶ αἵ χινήσεις xai ot μοναδιχοὶ ἀριϑμοὶ xoi ot 
σχετιχοὶ λόγοι, ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα, ὅτι οὐχ. ὡς ἔστι, μετὰ τῶν οὐσιῶν, 

ἀλλ᾽ ὡς ἀποχωριζόμενα τῶν οὐσιῶν χαϑ᾽ ἑαυτὰ γινώσχεται. ἐπεὶ xal ὅταν 

ἐν φαντασίᾳ προτείνηται. τοῖς ζωτιχοῖς τοῖς xol προάγουσιν αὐτὰ λόγοις 15 
P d 

20 συνυφίσταται ὡς αὐτῶν ἐξηῃρημένα xol περὶ αὐτοὺς ἔχοντα τὸ εἶναι ὡς mé- 
ata, χαϑάπερ χαὶ τὰ τοῖς φύσει συνεστῶσι συμβεβηχότα τῶν οὐσιῶν εἰσιν , n i i 

, - - 

ἀποπερατώσεις, χαὶ οὐχ ὡς τῶν [Περιπατητιχῶν ἔνιοι φαίνονται τὰ φανταστὰ 

ὡς ἀνούσια πάντῃ ἐξ ἀφαιρέσεως χαλοῦντες, διὰ τὸ χεχωρίσϑαι τῶν ἐν τοῖς 
σ a , ed Quies Me TRU E. ἂρ ἐν LER E M PAY E TEEAR E κι 

αἰσϑητοῖς οὐσιῶν. ὅτι γὰρ χαὶ τὰ φανταστὰ περὶ τοὺς ζωτιχοὺς λόγους, 
^ 

25 οὐσίας ὄντας, δηλοῖ τὸ τς αὐτῶν, ὑπὲρ τὰ αἰσϑητὰ ὄν, χαὶ f, τοῦ ἐλλεί- 30 

moytoc αὐτοῖς προσϑήχη χαὶ T, τοῦ περιττοῦ ἀφαίρεσις, οὐχ ἂν ἔξωϑεν ἐγγι- 
ἀλλὰ δῆλον ὡς προσεχῶς 

-— c1 

| 
γόμενα xoi ἀπὸ τῶν χειρόνων τὸ χρεῖττον ἔχοντα, 
ὑπ᾽ αὐτῶν προβαλλόμενα τῶν ζωτιχῶν λόγων, ὡς xol αὐτὴ f, χριτιχὴ αὖ- 
τῶν δηλοῖ ἐνέργεια, οὐδέποτε πάϑος οὖσα ἣ χρίσις, ἀλλὰ χαϑαρὰ xut. 

30 xai ἔνδοϑεν ἀλλ᾽ οὐχ ἔξωϑεν. τ τι οὖν, τίνα τέ ἐστι τὰ ἐν ἀφαιρέσει, ὅτι 

τὰ μαϑηματιχά, οὐχὶ τὰ αἴτια οὐδὲ τὰ ὡς οὐσίαι, ἀλλὰ τὰ προτεινόμενα 
xol συμβεβηκότα. χαὶ f, αἰτία τοῦ ὀνόματος, διότι οὐχ, ὡς ἔστι, σὺν τῇ 5 

οὐσία, ἀλλὰ ἄνευ αὐτῆς ϑεωρεῖται ὑπὸ τῶν συνήϑως τόϊς πολλοῖς χαλου- 
uíyov μαϑηματιχῶν. τούτοις δὲ αἰσϑητοῖς τε xal φανταστοῖς οὖσι συμβεβη- 

35 χόσιν αἴσϑησίς τε xol τοῦτ δμοταγεῖς εἰσι γνώσεις. τῶν γὰρ συμβεβη- 
χύότων αὖται ἀλλ᾽ οὐχὶ τῶν οὐσιῶν χριτιχαί. οὐσίας γὰρ λόγος xai νοῦς 
ἀντιληπτιχοί. ἀτυχὴς δέ φησι Πλάτων οὐσίας f, αἴσϑησις, xoi ἄλλως δὲ 
ἐναργές, ὅτι περὶ ποιότητας xal ποσότητας χαὶ πάϑη πᾶσαί εἰσιν ai αἰσϑή- 
σεις. ὥστε xal οἱ ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν τῇ φαντασία. ἐγγινόμενοι τύποι οὐχ 30 

i 'i [ i i 

40 οὐσίαι. τὰ δὴ τοιαῦτα οὐ τον ὡς iure ταῖς συστοίχοις ϑεωροῦνται 

γνώσεσιν, ἀλλὰ χαὶ τῷ ἡμετέρῳ νῷ, ποτὲ μὲν συμπλεχομένῳ τῇ αἰσϑήσει 

1 χρεῖττον scripsi: χρείττων Αἃ 2 χαὶ] χατὰ ἃ 31 φησὶ Πλάτων] Theaet. 30 

p. 1866 sq. 



8 SIMPLICII IN L. DE ANIMA III 7 [Arist. p. 495112] 

τε xol φαντασίᾳ χαὶ περὶ αὐτὰ μόνα ἐνεργοῦντι ἄνευ τῆς τῶν οὐσιῶν αὐτῶν TTv 

Ἰνώσεως (ὃν δὴ xol μαϑηματιχκὸν ἄν τις εἴποι νοῦν κατὰ τὸν τοῖς πολλοῖς 

συνήϑως ὀνομαζόμενον μαϑηματιχόν)" ποτὲ δὲ οὐχ εἰς αὐτὰ ἀποβλέποντα, 

ἀλλ εἰς τὰς αἰτίας αὐτῶν οὐσίας, τάς τε εἰδητικὰς καὶ τὰς συνϑέτους, xal 

5 ἀπὸ τούτων ὡς ἐξ αἰτίων τὰ συμβεβηχότα αἱροῦντα αἰτιατὰ ὄντα, χρείττονα 

τοῦτον νοῦν οὐσιῶν ἀντιληπτιχόν. περὶ οὗ ἤδη ὁ ᾿Αριστοτέλης προείρηχε 

& 

τὰς νοήσεις ἡμῖν παραδιδούς. τοῦ προϊόντος μὲν τελεωϑέντος δὲ ἤδη νοῦ 

διττὰς τιϑέμενος, τὰς μὲν χατὰ τὴν ἄχλαστον εὐϑεῖαν, τὰς τῶν εἰδῶν γνω- 

ριστιχάς, τὰς δὲ χατὰ τὴν χκεχαμμένην γραμμὴν τὰς τῶν συνθέτων. ἀλλ᾽ 

10 οὐ περὶ τούτου νῦν ὃ λόγος αὐτῷ, περὶ δὲ τοῦ τ ππν ν αἰσϑήσει τε 40 

xal φαντασίᾳ. διὸ οὐχ ἄνευ φαντασίας οὐδὲ οὗτος νοεῖ, ὅταν οὕτω νοῇ; 

ὥσπερ οὐδὲ 6 πραχτιχός. ὅταν γὰρ ἐκ τῶν οὐσιῶν xol τὰ συμβεβηχότα 

ὡς ἐξ αἰτίων αἱρῇ. κατὰ τελειοτέραν δηλαδὴ ϑεωρεῖ νόησιν, xul οὐχέτι τὰ 

ἐν ἀφαιρέσει, ὡς ὅταν γε τὰ ἐν ἀφαιρέσει νοῇ. οὐχ ὡς ἔστι ταῦτα, ἀλλὰ 

15 uen ἀπὸ τῆς οὐσίας νοεῖ, ὥσπερ ὅταν σιμὸν ὁρῶν οὐ xavà τὸ συναμ- 

φότερον τήν τε χοιλότητα χαὶ τὴν ὑποχεη με νην σαρχαν ἀλλὰ χατὰ μόνην 

ἐπινοῶν τὴν χοιλότητα. ὃ μὲν οὖν τὸ σιμὸν ἦ σιμὸν νοῶν οὐ χεχω- 45 

ρισμένην τὴν χοιλότητα νοεῖ: ὁ OE xU αὑτὴν τὴν χοιλότητα νοῶν ὡς χε- 

ὃ Papi τὸ σιμὸν T| σιμὸν οὐ 

20 κεχωρισμένως; δέον ἐπαγαγεῖν ἡ δὲ χοῖλον, BEY χοιλότης ἐν ὃν 1 

σιμότης, ἀντὶ τοῦ χοίλου τὸ χαμπύλον ἐναντίον ὃν a μεν διότι ὃ τὸ 

χωρισμένην ἐπινοεῖ. εἰπὼν 0i 

χαμπύλον ἐπινοῶν ἐν τῇ τοῦ σιμοῦ ϑέᾳ δῆλον ὡς χαϑ᾿ αὑτὸ ἐπινοεῖ" οὐ 

γὰρ οἷόν τε ἐν τῷ αὐτῷ xol τὸ χοῖλον εἶναι χαὶ τὸ χαμπύλον. ἐξ ὕπο- 50 

ϑέσεως δὲ ἔφη τὸ εἴ τις ἐνόει ἐνεργείᾳ, ἐπειδὴ δύναταί τις xal τὸ xap- 

25 πύλον μετὰ ἄλλης νοεῖν σαρχός, ὡς ἐπὶ τῶν γρυπῶν, χαὶ αὐτὸ ὃὲ χαϑ' αὐτό. 

εἴ τις οὖν ἐνόει τὸ χαμπύλον xod? ἑαυτὸ xal οὐ δυνάμει ἀλλ᾽ ἐνεργείᾳ, τὸ 

μὴ το υηδὲ πο χεχωρισμένως το ὡς xenon 

dy ἐνόει. τὸ δὲ By dj τὸ χοῖλον ἀναδραμὼν εἰς τὸ σιμὸν εἴρηχεν, οὐχ 

ἐμμείνας τῇ ἐπὶ τὸ καμπύλον μεταβάσει. ὁμοίως οὖν xai τὰ μαϑηματιχά 78: 

80 (εἴρηται δὲ ὁποῖα χαλεῖ μαϑηματιχά) οὐ πεφυχότα χωρὶς τῶν οὐσιῶν ὕφε- 

στάναι τῶν ξδραζουσῶν αὐτὰ xoi Eyes ὡς isnt 6 μαϑη- 

ματιχὸς ἐπισχοπεῖ. διπλῇ δὲ ἢ γραφὴ φέρεται; ἢ οὕτως οὐ κεχωρισμένα 

ὡς SX ἢ οὐ xeyfio pia neum ὡς κεχώρισβένοως, δηλοῖ 

δὲ χατὰ ταύτην τὴν γραφὴν τὸ νοοῦν, χατὰ φύσιν pu ἔχον τῶν οὐσιῶν 5 

35 προηγουμένως ἀντιλαμβάνεσθαι χαὶ οὐ εχ ριαμε τος μόνων τῶν συμβεβη- 

χότων, ἐν τῇ pound ϑεωρίᾳ χεχωρισμένως ἐνεργεῖν, οἷον uec ἕξαυ- 

τοῦ ἐπὶ δευτέρας ἀπὸ τῶν μάλιστα προσηχουσῶν αὐτῷ χατὰ φύσιν ἐνερ- 

γειῶν. προείρηται δὲ xal ὕπ᾽ αὐτοῦ ἤδη, ὅτι ὡς χωριστὰ τὰ πράγματα 

τῆς ὕλης, οὕτω xal τὰ περὶ τὸν νοῦν. ὅταν οὖν τὰ ἀχώριστα τῶν οὐσιῶν, 

2 εἴποι correxi: εἴπῃ Aa Ὁ ΤΡΡΕΙΡΠῚΕ Ρ.429016 9 χεχαμμένην scripsi: χεκομμένην Αἃ 

11 διὸ — φαντασίας om. ἃ 18 6 δὲ --- 19 ἐπινοεῖ om. ἃ 22 ὡς οὐ χαϑ᾽ αὐτὸ ἃ 

24 εἴ τις ἐνόει correxi: εἴ τι ἐννοεῖ Aa 26 ἐννοεῖ ἃ ὃ8 προείρηται p. 42921 

39 ἀχῴριστα scripsi: χωριστὰ Aa 
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τουτέστι τὰ συμβεβηχότα ὡς χωριστὰ ἐπινοῇ ὁ νοῦς, χατὰ τὰς ἀχωρίστους 78r 
ἑαυτοῦ χαὶ συμπλεχομένας τοῖς ἐσχάτοις ἐνεργείας ἐνεργεῖ, τὰς ἀφισταμένας 10 
τῶν τῆς οὐσίας γνωστιχῶν. 

ιν - , M p. 431516 Ὅλως δὲ ὁ νοῦς ἐστιν 6 xav ἐνέργειαν τὰ πράγματα νοῶν. 

5 Βούλεται μὲν xoi νῦν, ὅπερ πολλάχις προεῖπέ τε xol αὖϑις ἐρεῖ, Ümo- 
μνῆσαι, ὅτι πᾶς νοῦς ὅταν ἐνεργῇ, ὁ αὐτός ἐστι τοῖς νοουμένοις xol ἔστιν 
ἅπερ τὰ νοούμενα. χρὴ δὲ διὰ τὸ σαφῇ ποιῆσαι τὴν λέξιν ἐπὶ σμιχρὸν 
μεταϑεῖναι xai ὧδε ἀναγνῶναι" ὅλως δὲ 6 νοῦς ἐστι τὰ πράγματα 6 xac 
ἐνέργειαν νοῶν. 15 

10 p. 431517. "Apa δὲ ἐνδέχεται τῶν χεχωρισμένων τι νοεῖν αὐτὸν 
ὄντα μὴ χεχωρισμένον μεγέϑους, 7j, οὔ, σχεπτέον ὕστερον. 

Ἐσχατας τοῦ νοῦ ϑεασάμενος ἐνεργείας, χατὰ τὴν πρὸς αἴσϑησιν xoi 

φαντασίαν συμπλοχὴν μόνων τῶν συμβεβηχότων χαὶ τούτων ὡς xa) ξαυτὰ 
ὄντων ἀντιληπτιχάς, otov εὐλαβηϑείς, μὴ ἀχώριστον xol αὐτὴν τὴν τοῦ 20 

15 νοοῦντος οὐσίαν σωμάτων ἐχ τῶν τοιούτων ἐνεργειῶν οἰηϑῶμεν. ἐφιστάνει 
ἡμᾶς xal mapaxaÀei ἐπισχέπτεσϑαι, μὴ ἀδύνατον T, ἀχώριστον ὄντα γνω- 

στιχὸν εἶναι τῶν χωριστῶν εἰδῶν. προείρηται γὰρ ὡς x«i αὐτὸς ὃ ἔξω 
προϊὼν xai χαϑ’ ἕξιν προβαλλομένην τελειωϑεὶς ὑπὸ τοῦ οὐσιώδους νοῦ 

ἑαυτόν τε δύναται xul. τὰ χωριστὰ γινώσχειν εἴδη. οὐχ ἄν, εἴ γε ἀχώριστος 
950 Ty, τοῖς χωριστοῖς συνηρμόζετο οὐδ᾽ ἂν ἐγίνετο αὐτὰ τὰ χωριστά, ὅτε ἐνήργει. 25 

ὡς γὰρ ὃ τὴν ὑγείαν νοῶν χατὰ τὸ τῆς ὑγείας ἵσταται εἶδος, οὕτω χαὶ ὃ τὸ 
χωριστὸν χατὰ τὸ χωριστὸν ἐστήξεται. οὐχ οἷόν τε δὲ τὸ ἀχώριστον ὅπερ 
χωριστὸν γίνεσϑαι. ὁ δὲ φιλόσοφος ὑπερέϑετο τὴν ζήτησιν, τάχα μὲν ὡς 

χαὶ ὕστερον τοῦτο ἐνδειξόμενος, εἰ xai μὴ ἐναργῶς, τάχα δὲ ὡς xal τοῖς 
35 ἀναγινώσχουσιν τὴν ζήτησιν προτείνων, ὀφείλουσιν ἐχ τῶν πολλάχις ἤδη 

αὐτῷ παραδεδομένων διαρϑροῦν τὸ προχείμενον. χαὶ γὰρ ὅτι εἴ τι συνέχει 
V 

M σῶμα ὃ νοῦς xal πλάσαι γαλεπὸν προείρηται, xol ὅτι T, μὲν αἴσϑησις ὀρ- 30 

γάνῳ τῷ σώματι χρῆται ἀεί, οὐχὶ δὲ xal ὁ νοῦς, xal ὅτι ἑαυτὸν γινώσχειν 

δύναται" ἣ δὲ εἰς ἑαυτὸ ἐπιστροφὴ ὅλῳ QU ὅλου παντὶ σώματι ἀδύνατος. 

80 ἀλλ᾽ ὅ γε ᾿Αλέξανδρος χαὶ τὸν ἀχώριστόν φησιν ἐνδέχεσϑαι τῶν χωριστῶν 

εἶναι γνωστιχόν, ἐπειδὴ χαὶ ἀπὸ τῶν ἀχωρίστων T, εἰς τὰ χωριστὰ αὐτῷ 
ἀναφορά. ἀλλ᾽ οὐχ ἦν 1, ἀναφορὰ ἣ αὐτὴ τῇ νοήσει. ἣ μὲν γὰρ οἷον 
πληγή τίς ἐστι xal ἔγερσις, f, δὲ τέλος f| νόησις. ἄρχεται μὲν οὖν ἐν- 35 
τεῦϑεν xal ix τῶν ἀχωρίστων T, ψυχὴ διὰ τὴν εἰς τὸ ἔξω παντελῆ ῥοπήν, 

35 οὐχέτι δυναμένη εἰς ἑαυτὴν ἢ εἰς τὰ χρείττω ἐνεργεῖν διὰ τὴν εἰς τὸ ἔξω 
πολλὴν ῥοπήν ὡς δὲ εἰχόσιν ἐχείνοις προσβάλλουσα ὡς ἀπὸ εἰχόνων ἐπὶ 

τὰ πρωτότυπα ξαυτὴν ἀνάγει. οὐ γὰρ ὡς τὸ ἀχώριστον ἀδυνατεῖ χωριστὰς 
ἔχειν ἐνεργείας, οὕτω xal τὸ χωριστὸν οὐδὲν ἀχωρίστως προβάλλεται, ἀλλ᾽ 

ὅ προεῖπε cap. 4.5 — épetcap.8 10. 11 νοεῖν ὄντα αὐτὸν a et Aristoteles 11 προείρηται 

p. 4295 5sqq. 19 ἀχώριστος correxi: χωριστὸς Aa 21 προείρηται A 5, "4 εἴρηται a 
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10 

15 

30 

95 

e ^ , Xd , , / - , M , ,ὔ 

ὅταν δευτέραις χαὶ ἀχωρίστοις συμπλέχηται ζωαῖς, tots xai ἀχωρίστους 78: 
΄ , , e ε r , EH m— - Y 

προβάλλεται ἐνεργείας, ὥσπερ f| χαϑόλου πρότασις μετὰ τῆς μεριχῆς μερικὸν 40 

ἀποτελεῖ συμπέρασμα, τῇ δὲ μεριχῇ οὐδέποτε χαϑ' αὑτὴν οὔτε μετὰ τῆς 
χαϑόλου συμπεραίνοιτο ἄν τι χαϑόλου. 

p.431»90 Νῦν δὲ περὶ ψυχῆς τὰ λεχϑέντα συγχεφαλαιώσαντες, 
εἴπωμεν πάλιν. 

Τοῦ συγχεφαλαιώσαντες οὐ πρὸς τὸ εἴπωμεν ἀχουστέον, ἵνα λέγῃ 
σ MN ^ » y 5 A , ^ M , » ὅτι χεφαλαιωδῶς xoi συνῃρημένως εἴπωμεν. οὐ γὰρ ἐπάγει τὰ λεχϑέντα 45 
περὶ ψυχῆς οὐδὲ συγχεφαλαιοῦται, οἷον ὅσα περὶ τῆς φυτιχῆς εἴρηται ζωῆς T, 

περὶ αἰσϑήσεως ἢ περὶ φαντασίας, οὐδὲ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ. ἀλλὰ τὰ 
λεχϑέντα πάντα συγχεφαλαιώσαντές φησι, τουτέστι συμπληρώσαντες, χαὶ ἐν- 
ταῦϑα χρὴ ὑποστίξαντας ἐπάγειν τὸ εἴπωμεν πάλιν, ἅπερ xa λέγει. 

p.431»21 Ὅτι fj ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα. ἣ γὰρ αἰσϑητὰ τὰ 49 
ὄντα T, νοητά. 

Ἔχείνων ἡμᾶς ἀναμιμνήσχων διὰ τούτων τῶν εἰρημένων ἤδη (διὸ xol 
εἴπωμεν πάλιν ἔφη), ὡς ἢ μὲν D |/* i χατὰ δύναμιν γνῶσις δυνάμει ἐστὶ τὰ γνωστὰ 78v 

τρόπον τινά, ἣ δὲ ἐνεργοῦσα xav ἐνέργειαν. τρόπον δέ τινα (τοῦτο γὰρ 
αὐτῷ δηλοῖ τὸ πῶς), ἐπειδή, ὡς ἐρεῖ, οὐ τὰ αἰσϑητά ἐστιν ἣ αἴσϑησις, ἀλλὰ 
τὰ τῶν αἰσϑητῶν εἴδη. ἐν μὲν οὖν τῇ αἰσϑήσει ἐνεργούσῃ τὰ τῶν αἰσϑη- 

- M- 2 » 5 μέ 3 ), SEN 2 “Ὁ 2B , - , 

τῶν εἴδη ἐγγίνεται οὐχ ἔξωϑεν, ἀλλ᾽ ἔνδοϑεν ix τῆς οὐσίας ἐν τῇ ἐνεργείᾳ, 
ὅτε χαὶ ἐνεργεῖ. xol γὰρ αὐτὴ ἣ γνωστιχὴ ἐνέργεια ὅλη ἔνδοϑεν, do ὅτε χαὶ ἐνεργεῖ. γὰρ αὐτὴ T Y ἢ ἐνέργεια ὅλη ἔνδοϑεν, ὥστε 

' Àj Duque ἈΝ ὦ 2 Mj N P] ΄ €" N jJ à) ΄ xai τὰ χαϑ᾽ ἃ ὁρίζεται εἰδη ἀλλὰ τὴν ἀπάτην ποιεῖ τὸ χατὰ τὴν σχέσιν 5 

τὴν πρὸς τὰ ἔξω xa αὐτὴν τὴν ἐνέργειαν xal τὰ γινωσχόμενα προβάλλεσϑαι. 
ὡς δὲ ἣ ἐνέργεια οὐχ ἔξωϑεν, οὕτως οὐδὲ τὰ x«l ἃ γινώσχει εἴδη. ἐν δὲ 

, , 

i 
S I πιστήμῃ τὰ ἐπιστητά, ἃ χαὶ νοητὰ χαλεῖ, διότι xol αὐτὴν τὴν ἐπι- 

στημονιχὴν γνῶσιν ὡς χαὶ πᾶσαν λογιχὴν ἐνέργειαν νόησιν χαλεῖ, xol διότι 
χαὶ ὃ ἀχρότατος τῆς ψυχῆς οὐσιώδης νοῦς ἦν πως χαὶ ἐπιστήμη διὰ τὴν 
πρὸς λόγον ἀπόχλισιν. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς αἰσϑήσεως 10 

σαφῶς διεῖλε τὰ ἐν αὐτῇ ἐγγινόμενα εἴδη ἀπὸ τῶν ἔξω χειμένων αἰσθητῶν" 
οὐ γὰρ αὐτά, φησιν, f αἴσϑησις, ἀλλὰ τὰ τούτων εἴδη οὐχέτι δὲ αὐτὸ δια- 

, - 1mm -Ὁ 2 ΄ , ' Ly 2 &Y DEN 2 , ^ 

χρίνει ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ τὰ ἐπιστητὰ αὐτὴν εἶναι βούλεται. τοῦτο 

δέ, διότι ἐπιστήμη xal τῶν ὑφειμένων ἐστὶ χριτική, ὥσπερ ὅταν τὰ φυσιχὰ 
€ L pe Ἃ EN , M Ld , e — , , £ 

ϑεωρῇ 7, τὰ μαϑηματιχά, χαὶ τῶν συστοίχων ἑαυτῇ πραγμάτων, ἀνατείνεται 
δὲ χαὶ πρὸς τὰ χρείττω. χαὶ δῆλον ὡς οὔτε τὰ χρείττω οὔτε τὰ ὑφειμένα 
2 7, 5 d. cR - e D 4 M ΄ ς ΄ » 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐχεῖνα ὅσα αὐτῇ συστοίχως ἐστὶ γνωστά, ὑφειμένως μὲν ὄντα 15 

οἷα τὰ πρῶτα, χρειττόνως δὲ οἷα τὰ μετὰ ταῦτα" χατὰ γὰρ τὰ ἐν αὐτῇ 
χαὶ πρὸς τὰ πρῶτα ἀνατείνεται χαὶ τῶν δευτέρων ἐστὶ ϑεωρητική. ὥστε 

9 φυτιχῇς correxi: φυσιχῆς Αἃ 11 ἡ δὲ --- τινὰ om. ἃ 28 δὲ omittendum esse 

significat A 
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3 ' ' 5 ' , , 5 ' Ὰ x ' M 5 , , , 

αὐτὰ τὰ ἐπιστητὰ αὐτή. ἀλλὰ τὰ μὲν χατὰ τὴν ἀχριβεστάτην ταὐτότητα, 18v 
iJ λ / ' M , SN DN y 2 ΄ T , τὰ δὲ δευτέρως, τὰ OE χρειττόνως. διὸ εἰπὼν τὴν ἐπιστήμην εἶναί πως 

τὰ ἐπιστητά, τὴν δὲ αἴσϑησιν τὰ αἰσϑητά, ἀξιοῖ τὸν τρόπον ζητεῖν, ἵνα ὅτι 
μὲν αἴσϑησις οὐκ αὐτά ἐστι τὰ αἰσϑητὰ ἀλλὰ τὰ εἴδη αὐτῶν γνῶμεν, 20 

δὲ ἐπιστήμη αὐτὰ τὰ ἐπιστητά, τῆς ταὐτότητος, ὡς εἴρηται, ἢ ἀχριβοῦς 
ἢ ἀνειμένης ὑπαρχούσης. διελὼν δὲ κατὰ τὸ δυνάμει χαὶ ἐνεργείᾳ τήν τε 
ἐπιστήμην χαὶ τὴν αἴσϑησιν, χαὶ τὰ ταύταις γνωστὰ ὡς γνωστὰ ποτὲ μὲν 

^ y , ΄ 

δυνάμει ποτὲ δὲ ἐνεργείᾳ ὄντα, xol δρίσας, πότε δυνάμει | ἐπιστήμη χαὶ ἢ 
αἴσϑησις, ὅτε οὐχ ἐπιστάμενον τὸ γνωστιχὸν τῆς ψυχῆς οὐδὲ αἰσϑανόμενον 
, JE M M 3 Χ ΄ Χ - [4 Y y 10 ἀλλ᾽ ἐπιστημονικὸν xoi αἰσϑιητικὸν λέγομεν τότε. τὸ πῶς ἣ μὲν αἴσϑησις 
ἐστὶ τὰ αἰσϑητά, f, δὲ ἐπιστήμη τὰ ἐπιστητά, σαφηνίζει γράφων" τῷ gt 

p.431»28 ᾿Ανάγχη δ᾽ ἣ αὐτὰ T| τὰ εἴδη εἶναι. αὐτὰ μὲν δὴ οὔ: 
οὗ γὰρ 6 λίϑος ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ τὸ εἶδος. 

Ἡ μὲν αἴσϑησις ὁμολογουμένως οὐχ ἔστιν αὐτά, ἀλλὰ τὰ εἴδη αὐτῶν, 
15 ἐπειδὴ πᾶν τὸ αἰσϑητὸν μεριστόν, ἀμέριστος δὲ οὐσία οὐδαμῶς αἰσϑητή᾽" 

διὸ ἕτερον ἐπὶ τούτων αὐτό τε χαὶ τὸ εἶναι αὐτῷ, ὡς σαφῶς ταῦτα χαὶ 80 
παρὰ τῷ φιλοσόφῳ διώρισται. ἐπὶ OE τῶν ἐπιστητῶν ἤτοι τῶν νοητῶν, 

ἐὰν μὲν ἢ σύνϑετος T, οὐσία T, ἐπιστητή, οὐχ ἔσται αὐτὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ» 
ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτῆς (κατὰ γὰρ τὰ εἴδη πᾶσα γνῶσις ἀφώρισται χαὶ οὐ 

20 χατὰ τὰ εἰδοποιούμενα)" ἐὰν δὲ αὐτὰ τὰ εἴδη ἢ ἐπιστητά, χἄν τε τὰ φυσιχὰ 
χἄν τε ai ἄυλοι οὐσίαι, ὡς αὐτή τε f| ψυχὴ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς χρείττω, 

οὐχ ἕτερον αὐτό τε xal τὸ εἶναι αὐτῷ, χαὶ ἢ ἐπιστήμη, χατὰ τὸ εἶναι τῶν 
πραγμάτων γινομένη, ὥσπερ xat T, αἴσϑησις xal πᾶσα γνῶσις, ἐπειδὴ τοῖς 8 

πράγυσσι τούτοις ταὐτὸν xal τὸ εἶναι αὐτῶν, ἔσται οὐ μόνον ἢ αὐτὴ τοῖς 

35 εἴδεσιν ἀλλὰ xal αὐτοῖς. διὸ ἐπὶ μὲν τῆς αἰσϑήσεως σαφῶς διαχέχριται, 
διότι χατὰ τὰ εἴδη τὰ ἔξω γινώσχει, οὐ μὴν xai αὐτὰ τὰ ἐν αὐτῇ" οὐχέτι 
δὲ χαὶ ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης. ποτὲ μὲν γὰρ ἕξει τὰ εἴδη αὐτῶν ἐπὶ τῆς τῶν 
εἰδοπεποιημένων γνώσεως, ποτὲ OE αὐτὰ ἐπὶ τῆς τῶν ἀμερίστων ϑεωρίας, 
ἐν οἷς ταὐτὸν αὐτό τε xol τὸ εἶναι αὐτῷ. ἣ γὰρ ἐπιστήμη χἂν τῶν ἔξωϑεν 40 

30 ἡ χατὰ τὰ ἐν αὐτῇ εἴδη, ἀλλὰ xol αὐτὰ ϑεᾶται τὰ ἐν αὐτῇ. τοσοῦτον δὲ 
ἐπιστήσαντες ἐπὶ τὰ ἑξῆς ἴωμεν, ὡς ἣ ἐπιστήμη διττὴ οὖσα, ἣ μὲν τοῦ 
ἔξω προελϑόντος xat τελειωϑέντος νοῦ, ἢ O& ἢ τοῦ οὐσιώδους xal τελει- 
οὖὗντος, αὕτη μὲν ἡνωμένως τοῖς εἴδεσι συνάπτεται. ἐχείνη ὃὲ μετά τινος 
ἑτερότητος, χαὶ ἑχατέρα μὲν δυνάμει ποτὲ γίνεται, ἀλλ᾽ d) μὲν τελειωτιχὴ 

35 οὐ διαστρεφομένου ποτὲ τοῦ προϊόντος, ἀλλὰ xal πεδουμένου χατὰ τὸν 

Πλάτωνα, ἢ ὃς ἑτέρα xai ὡς διαστρεφομένου τοῦ προϊόντος, xai ὡς δεομένη 45 

αὐτὴ πάντως τοῦ χρείττονος εἰς τελείωσιν. 

9 ὅτε] fort. ὅτι 12 post μὲν add. γὰρ ἃ 18 ἡ (ante οὐσία) om. a 33 αὕτη correxi: 

αὐτὴ Àa 35 ἀλλὰ — 96 προϊόντος om. A χατὰ τὸν [Πλάτωνα] Tim. 32 p. 118 (Ὁ) 

96 ὡς om. ἃ 
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p.43231 Ὥστε ἣ ψυχὴ ὥσπερ ἣ χείρ ἐστι" xal yàp ἣ χεὶρ ὄργανόν 8v 
e M € 

ἐστιν ὀργάνων, xal ὃ νοῦς εἶδος εἰδῶν xal ἣ αἴσϑησις εἶδος 
αἰσϑητῶν. 

Τὴν διαγνωστιχὴν τῆς λογιχῇῆς Ψυχῆς δύ : ἐπιδεῖξαι διὸ 1 γνωστιχὴν τῆς λογιχῇῆς ψυχῆς δύναμιν μέσην ἐπιδεῖξαι διὰ 
τούτων βούλεται τῶν τε πρώτων γινωσχομένων εἰδῶν xoi τῶν ἐσχάτων μὲν 50 σι 

γινωσχομένων, οὐχέτι δὲ τούτων ὄντων εἰδῶν οὐδὲ χατ᾽ οὐσίαν ἀλλὰ κατά 
τινα συμβεβηχότα γινωσχομένων. χαὶ πρὸς τὴν τῆς μεσότητος σαφήνειαν 

εἰχόνι χρῆται τῇ χειρὶ ὡς ὀργάνῳ ὀργάνων, οὐ χαϑὸ ὄργανον τὴν χεῖρα 
ἀφομοιῶν τῇ ψυχῇ (οὐ γὰρ χαὶ ὃ νοῦς xoi ἢ αἴσϑησις ὡς ὄργανά ἐστι 

10 γνωστιχά), ἀλλὰ χαϑὸ μέσον ἐστὶν ὄργανον, ἵνα ἢ ὃ λόγος, ὅτι ὅπερ ἐν 
ὀργάνοις ἐστὶν ἢ χείρ, | μέση οὖσα τῶν τε χρωμένων αὐτῇ xol τῶν οἷς 79: 
χρῆται, τοῦτο ἐν τοῖς γνωστιχοῖς ἢ ψυχὴ ὡς μέση γινώσχουσα τά τε πρῶτα 

xal τὰ ἔσχατα Ἰνωστά. ἣ μὲν οὖν χεὶρ τοῦ τεχνίτου, ὑπὸ τῆς ψυχῆς 

15 χαὶ χρῆται χαὶ αὐτὴ ἔτ 
διὰ τοῦτο χαλῶς εἴρηται ὄργανον τῶν χρωμένων ὀργάνων αὐτῇ, τῶν δὲ ὅ 

ὡς ὑπηρετούντων. ἣ δὲ ψυχὴ οὐχ ὡς ὄργανον, ὡς εἴρηται, ἀλλ᾽ ὡς γνωστιχὴ 
μέση τῶν τε ἀρίστων γνωστῶν, οἷα τὰ νοητά, εἰς ἃ χαὶ αὐτὰ ἀνατείνεται 
τῇ ϑεωρία, xal τῶν ἐσχάτων, οἷα τὰ αἰσϑητά, ὧν χαὶ αὐτῶν χατὰ τὴν 

90 ἐσχάτην ἑαυτῆς ἀντιλαμβάνεται γνῶσιν, χατὰ τὴν αἴσϑησιν. xol πρὸς τὰ 
τοιαῦτα ἑχατέρωϑεν αὐτῆς γνωστὰ f, μεσότης τῆς ψυχῆς εἴληπται γνώσεως" 
τὰ γὰρ ἐν αὐτῇ ϑεᾶται εἴδη οὐχ ὡς μέση ἔτι, εἰ μὴ ἄρα κἀνταῦϑα ὡς 

υέση, Tj τὸ γνωστιχὸν τοῦ γνωστοῦ ὑφεῖται ὡς τοῦ τέλους τὸ πρὸς τὸ τέλος 10 

τῆς μόνον τῶν ἄχρων γνωστῶν ἐστι μέσον, ἀλλὰ χαὶ τὸ γνωστὸν αὐτῆς. 
διὸ χαὶ οὐχ ἁπλῶς ἢ γνῶσις αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἢ ψυχὴ μέση εἴρηται τῶν εἰδῶν xoi 

oc εἰδῶν xai εἴδος αἰσϑητῶν, ἅπερ ἅπαντα τοῦ γνωστοῦ ἣν δηλωτιχά 
xal γὰρ τὸ εἶδος xol τὰ εἴδη xol τὰ αἰσϑητὰ τῶν γνωστῶν σημαντιχάλ), 
ὥσπερ ὃ νοῦς xoi ἢ αἴσϑησις τῶν γἸνωστικῶν. ἀλλ᾽ εἰ xol κατ᾽ αὐτὸν ἣ 1ὅ 

30 Ψυχὴ πάντα ἐστὶ τὰ ὄντα τρόπον τινά, τίνι διοίσει τῆς Ἐϊμπεδοχλέους ὗπο- 

ϑέσεως, τῆς ἐχ τῶν στοιχείων αὐτὴν χαὶ τῶν ὄντων ὑφιστώσης, ἵνα τῷ 
ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον γινώσχῃ, ἧς πολὺς ἦν αὐτὸς χατήγορος ἐν τῷ πρώτῳ 
βιβλίῳ; ἢ xol ἐν ἐχείνοις ἐλέγομεν, ὡς ἐμέμφετο τῷ αὐτὰ τὰ πρῶτα ἢ 

τὰ ἔσχατα ἐν τῇ ψυχῇ δοχοῦντι λόγῳ ὑποτίϑεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐχὶ τῷ τὴν με- 

es σι 

, Ὁ “ , 3 , e P — NA [gd E 

σότητα τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἀφοριζομένῳ, ὁποία πρὸς ἅπαντα χοινωνεῖν, 
- , , € , - ^ 

οὐχ ὡς ἐχεῖνα οὖσαν, ἀλλ᾽ ὡς χατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν λογιχαῖς ἰδιότησιν 20 
[4 ΄ , o - 

μίαν ἅμα χαὶ πεπληϑυσμένην ὑπάρχουσαν, χαϑ᾽ ὅλην τε ὁμοῦ xol χατὰ 

τὴν οἰχείαν ἑχάστῳ γνωστιχῶς συναρμοζομένην. ἐφιστάνει δὲ ὃ [ΠΙλούταρχος, 
M , — 

ὅπως ἀνωτέρω τὴν ψυχὴν εἰπὼν δεχτιχὴν τῶν εἰδῶν, xol οὐ πᾶσαν τοιαύτην 
40 ἀποφηνάμενος, ἀλλὰ μόνην τὴν νοητικήν, νῦν xal τὴν αἴσϑησιν ἔφη τὰ 

2 post νοῦς add. δὲ ἃ 4 τὴν om. a 14 χινουμένου scripsi: κινουμένη Aa 21 γνωστοῦ 

correxi: γνωστιχοῦ Αἃ 32 ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ) A ὃ 99 ἀνωτέρω cap. 4 p. 429228 
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M^ ^ 5 ^ c - ^ , Ἃ 5 , M , σ AJ M 

etón τῶν αἰσϑητῶν εἶναι ἢ δυνάμει T, ἐνεργείᾳ. χαὶ λύει ὅτι νοητιχὴν χαὶ 19: 

ἐν ἐχείνοις πᾶσαν ὁμοῦ τὴν λογιχὴν ψυχήν. τήν τε νοερὰν χαὶ τὴν αἰσϑη- 
τιχὴν νοητιχὴν ἔφη. ἵνα συμφωνῇ τοῖς ἐνταῦϑα λεγομένοις, ὅτι οὐ χατὰ 25 

Χ m , 2 M M M M Y ὉΔῸΝ Y- ^Z [4 -  ᾿Ὁν τὸν νοῦν μόνον, ἀλλὰ xol χατὰ τὴν αἴσϑησιν τὰ εἴδη δέχεται. ἡμεῖς δὲ 
5 xal ἐν ἐχείνοις τ τ dies ὅτι τῷ τῶν εἰδῶν ὀνόματι χυριώτερον τότε 

' ' 

ἐπὶ τῶν οὐ & Y l βεβηχότων T, οὐ χλητέον εἴδ τῶν οὐσιῶν ἐχρῆτο. τὰ γὰρ τῶν συμβεβηχότων ἢ οὐ χ το τοῦ 

πεν ἐν τῷ Z τῆς Μετὰ τὰ φυσιχά, ἢ ἕτερον τρόπον xoi ὑφειμένον. 

χαὶ ἴσως οὐχ ἁπλῶς E ἀλλὰ τὸ ὅλον συμβεβηχότα εἴδη ῥητέον, ὥσπει 
Y Ἁ » - 2 

χαὶ νῦν αἰσϑητῶν εἴδη ἔφη τὰ ἐν τῇ αἰσϑήσει, τουτέστι Ue 
' 

10 τοιαῦτα γὰρ τὰ αἰσϑητὰ Tj αἰσϑητά, τὰ δὲ ἐπιστητὰ ἁπλῶς εἴδη ὀνομάζει 80 
ὡς οὐσίας. 

Ἁ » AJ - , , - N^ M , 

οχεῖ, τὰ αἰσϑητὰ χεχωρισμένον, ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς 
^ , , , M 

τὰ νοητά ἐστι, τά xe ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα xal ὅσα τῶν αἰσϑη- 
15 τῶν | διὰ τοῦτο οὔτε μὴ αἰσϑανόμενος μηδὲν 

Ὅπερ ἡμεῖς χαϑ’ ἕχαστον ἐπεσημηνάμεϑα, ὁπότε τὸν νοῦν ἔλεγεν ἐν 88 
N32 20 τοῖς φανταστοῖς τὰ εἴδη ϑεωρεῖν, ὅτι οὐχ ἁπλῶς πάντα νοῦν ἐβούλετο, ἀλλ 

ἢ τὸν πραχτιχὸν ἢ τὸν αἰσϑήσει χαὶ φαντασία συμπλεχόμενον, ἵνα τῶν 85 

αἰσϑητῶν xol φανταστῶν, ἅττα ποτέ ἔστιν, ἀντιλάβηται, οὕτω νῦν αὐτὸς 
χοινῷ λό lus τριοξο ων χαὶ οὗτος ὃ σχοπὸς τῶν προχειμένων ῥητῶν ὃι- 

διίξμι; 2 ἐπὶ τίνων ὃ νοῦς τῇ φαντασίᾳ χρῆται συνεργῷ. xal οὐχ ἄνευ αὐτῆς 

25 γὰρ γινώσχει ἐπὶ τῆς αὐτῶν τῶν αἰσϑητῶν ἢ φανταστῶν ἡνώσεως, εἴτε 
2 ὡς πραχτῶν εἴτε xal ὡς γνωστῶν μόνως" μεριχῶν γὰρ ὄντων ἐξ ἀνάγχης 

- 

ταῖς συστοίχοις αὐτῶν συνεργοῖς χρῆται γνώσεσιν, ἵνα μὴ ὡς ἔνιοι τῶν 
ντα νοῦν οἰηϑῶμεν αὐτὸν λέγειν μὴ ἄνευ φαντασίας 40 a Περιπατητιχῶν π f 

ἐνεργεῖν. τί γὰρ δὴ xa( φησιν; ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς δοχεῖν λέγει μηδὲν 

30 εἶνα! χεχωρισμένον μεγέϑους, τουτέστι διαστάσεως: τοιαῦτα γὰρ εἶναι 
τὰ αἰσϑητά, οὐ χεχωρισμένα διαστάσεως. ταῦτα δὴ οὖν εἰς τὴν τῶν συμ- 
βεβηχότων ἐχπίπτοντα φύσιν, ἅτε σὺν τῇ διαστάσε! ἀχωρίστως ὑφιστάμενα, 
ποσῷ οὔσῃ καὶ συμβεβηχότι. ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς τὰ νοητά 

ἐστιν, εἴδη μὲν χαλῶν αἰσϑητὰ τὸ ὅλον τοῦτο τὰ 5 , - 

ξν αὐτῇ 
E 

τῇ αἰσϑήσει 
" - a , Ἐκ » m NL X ow LY Y qeu Me- - ΄ αὶ ἐν 35 xal τῇ φαντασίᾳ τῶν αἰσϑητῶν ὄντα εἴδη, νοητὰ δὲ τὰ τοῦ νοῦ νοήματα᾽ 45 

, w L4 

οὐδὲν ἄλλο λέγων ἢ ὅπερ xal πρότερον ἔφη, ὡς 6 νοῦς τὰ εἴδη ἐν τοῖς 
, € M , € - eo , τ Ἁ Ἁ »ν 

αἰσϑητοῖς xal φανταστοῖς νοεῖ, οὐχ ἁπλῶς ἅπαντα (οὐ γὰρ χαὶ τὰ ἄυλα), 

T ἐν τῷ 2 τῆς Μετὰ τὰ φυσιχὰ] Metaph. Ζ 4 p. 1080 « 17 sqq. 12 οὕτω legit Simplicius: 
οὔτε À: οὐδὲ ex Arist. ἃ 14 τά τε — 18 ὕλης post προτίϑησι p. 284, 1 ponit a, ubi A 
τά τε — πάϑη repetit 15 μὴ om. Α 16 οὐδὲ] οὔτ᾽ àv A ξυνείη Bekker: ξυνίοι 

Aa et Aristotelis libri plerique dua] dpa A 19 ἐπισημαινόμεϑα A 28 φαντά- 

σματος ἃ 29 αἰσϑητιχοῖς Α 96 πρότερον p. 431»2 
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ἀλλ᾽, ὥσπερ νῦν ἐναργῶς προστίϑησι, τά τε ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα χαὶ 79: 
ὅσα τῶν αἰσϑητῶν ἕξεις xal xdv. ὧν τὰ μὲν ἐν ἀφαιρέσει τῶν μαϑη- ὅϊ 
ματιχῶν δηλωτιχά, αἱ δὲ ἕξεις τῶν χατὰ τὸ πρῶτον χαὶ τέταρτον εἶδος ποιο- 
τήτων, οἷον ὑγείας σχημάτων μορφῶν, τὰ ὃὲ πάϑη τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων. 

5 ὃ γὰρ ταῦτα νοῶν νοῦς, ὡς εἴρηται, συνεργοῖς τῇ τε αἰσϑήσει xai τῇ φαντασίᾳ 
χρῆται. τούτων οὖν ἄνευ αἰσϑήσεως οὐχ οἷόν τε τὴν ἡμετέραν ψυχήν, ἅπαξ 

ὅλην ἔξω ῥυεῖσαν xal οὐχέτι ἰσχύουσαν ὡς | ἐξ αἰτίας αὐτὰ αἱρεῖν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη 79ν 
δι᾿ αἰσϑήσεως ἀντιλαμβάνεσϑαι, ὡς, ὅταν ἐλλείπῃ τις αἴσϑησις (οὐ γὰρ παν- 
τελῶς ἀναίσϑητον ὑποτίϑεταί τινα, ἐπεὶ οὐδὲ γινώσχειν ὃ τοιοῦτος οἷός τε, 

10 ἀλλὰ τὸν πῇ ἀναίσϑητον), οὐδὲ γινώσχειν τι τὸν τοιοῦτον δυνατόν, dy ἣ at- 

σϑησις ἐλλείπει" χαὶ ἐν τῇ κατ᾽ ἐνέργειαν αὐτῶν γνώσει xdy μὴ αὐτῶν τῶν 
αἰσϑητῶν, ἀλλὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγγενομένων τῇ φαντασίᾳ τύπων ἔχεται. 5 

^ - Ὁ - 57 25 , , ΄ » - 5 M — , xal τοῦτο δηλοῖ τὸ ἐξ ἀνάγχης φάντασμα τι αὐτὸν ϑεωρεῖν. ἐν δὲ τῇ λέξει 
ἀσαφέστερόν πως ἐχούσῃ τῇ ἐπεὶ δὲ οὕτω πρᾶγμα οὐδέν ἐστι παρὰ 

15 τὰ μεγέϑη, ὡς δοχεῖ τὰ αἰσϑητὰ χεχωρισμένον μεταϑετέον τὸ χε- 
χωρισμένον, ἵνα σαφέστερον τὸ λεγόμενον γένηται" ἐπεὶ OE οὕτω πρᾶγμα 
οὐδέν ἐστι παρὰ τὰ μεγέϑη χεχωρισμένον. οἷς ἐπαχτέον τὸ ὡς δοχεῖ τὰ 
αἰσϑητά, χαὶ νοητέον οὐχ ὡς τοῦ χεχωρισμένου τῶν μεγεϑῶν τὰ αἰσϑητὰ 
εἰλῆφϑαι παραδείγματα, ἀλλὰ τοῦ ἐναντίου τοῦ ἀχωρίστου. χαὶ δεῖ μετὰ 10 

20 τὸ χεχωρισμένον μιχρόν, ὡς ἡμεῖς μετατεϑείκαμεν, διαναπαύσαντας ἐπαγαγεῖν 
τὸ ὡς δοχεῖ τὰ αἰσϑητά, ἵνα μὴ πρὸς τὸ χεχωρισμένον, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
προειρημένον τὸ μηδὲν εἶναι παρὰ τὰ μεγέϑη ἀχούηται: τὰ γὰρ αἰσϑητὰ 

΄ ε Ὑ 5 ^ , N ^N ^ - H4 [4 NOSE de πάντως, ὡς εἴρηται, ἐν διαστάσει. τὸ OE δοχεῖν πρόσχειται, ὡς xal ὃ ᾿Αλέ- 
ξανὸρος ἐπέστησεν, ὡς μὲν αὐτὸς ἐξηγεῖται, διὰ τὰ χινητὰ τοῦ οὐρανοῦ εἴδη; 

^ ». * ^N S BE 312123. - , 5 ^ "LU ξεν Ὰ Χ 25 χωριστὰ ὄντα, οἶμαι δὲ οὐ OU ἐχεῖνα μόνον, ἀλλὰ χαὶ δι᾿ αὐτὰ τὰ φυσιχὰ 
- - PN M δὴ 2 - iJ 3 / 2 -T T τῶν γενητῶν εἴδη" xal γὰρ ἐχεῖνα χωριστὰ εἶναι λέγει ἐν τῷ Β τῆς Φυ- 15 

- , ΄ Ὧ5 c7 $5 ᾿ NO ^ ΄ ^oc σιχῆς ἀχροάσεως, χαϑ' ὅσον οὐ δεῖται πρὸς τὸ εἶναι διαστάσεως T, ὅλως 
τῶν συμβεβηχότων, τοὐναντίον δὲ τῷ ἑαυτῶν εἶναι xal ἐχείνοις τὴν περὶ 
αὐτὰ χαὶ τὰς συνϑθέτους οὐσίας ὁποιανοῦν δίδωσιν ὕπαρξιν. χαλοῦμεν δὲ 

αἰσϑητὰ χυρίως μὲν χαὶ ὡς αἰσϑητὰ τὰ τῇ αἰσϑήσει ὑποπίπτοντα, ἅπερ ἦν e eo 

τὰ συμβεβηχότα, πολλάχις δὲ xol αὐτὰς τὰς εἰδητιχὰς x x αἰσθητὰς προσαγο- 
ρεύομεν ἀπὸ τῶν συμβεβηχότων, ὥσπερ τὸν [Γαληνὸν σημαίνειν ἐϑέλοντες 20 
ἀπὸ τοῦ ἰατροῦ δηλοῦμεν xol ἀπὸ τοῦ σιμοῦ ἢ φαλαχροῦ τὸν Σωχράτην. 
ἔσχεν οὖν χώραν διὰ ταῦτα τὸ δοχεῖν. ἐὰν μὲν γὰρ τὰ αἰσϑητὰ ὡς αἰσθητὰ 

35 λαμβάνηται, οὐδέν 8 D 6 X τὰ μεγέϑη Trot τὰς διαστάσεις τῶν ὅ λαμβάνηται, οὐδέν ἐστι τῷ ὄντι παρὰ τὰ μεγέϑη ἢ ς 
' ^N » Ld -Ὁ - - rd —- » 

οαἰσϑητῶν: ἐὰν Oi ἐπὶ τῶν φυσιχῶν οὐσιῶν φέρηται τὸ τοῦ αἰσϑητοῦ ὄνομα, ) 

οὐχ ἀληϑῶς, ἀλλὰ δοχεῖ μόνον μηδὲν αἰσϑητὸν εἶναι χεχωρισμένον μεγέϑους. 

ὡς οὖν ἐπὶ ὑποϑέσει τῇ μηδὲν εἶναι αἰσϑητὸν χεχωρισμένον μεγέϑους ἐν 
τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσϑητοῖς, τουτέστι τοῖς ἐν τῇ αἰσϑήσει τῶν αἰσϑητῶν 25 

40 πραγμάτων εἰλημμένοις, ὃ γινώσχων νοῦς τὰ περὶ τούτων νοήματα ἐπερείδει, 

1 ἀλλ᾽ om. A 10 τῶν τοιούτων ἃ 19. φαντασμά τι] φαντάσματι À: φαντάσματα ἃ 

26 ἐν τῷ B τῆς Φυσικχῆς ἀκροάσεως B 1 p. 19355 cf. 2 p. 194 »12sqq. 31 εἰδητικὰς] 

desideratur οὐσίας 
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ἤγουν τοῖς ἀπὸ τῶν εἰδῶν τούτων ἐγγενομένοις τῇ φαντασία τύποις. χαὶ 79» 
, 5 ^ ὅπερ διὰ τοῦ δοχεῖν πρότερον ἐνε 

[s] 

είξατο, ἐναργέστερον νῦν σαφηνίζει ἀφο- 
ρίξων, τίνα χατὰ ἀλήϑειαν αἰσϑητά, ἃ οὐχ ἔστι παρὰ τὰ ieu. ὧν xai 
τὰ νοητὰ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς xal φανταστοῖς ἐστιν εἴδεσι. τὰ γὰρ ἐν 
b] , , Vcr - 5 - ce M ΄ A ἀφαιρέσει λεγόμενα, xal ὅσα τῶν zio ἕξεις xal πάϑη. xol 

— - —- » 

d τούτων Ἱνῶσις τῷ νῷ οὔτ᾽ ἂν 
D! -— 

y ἀρχὴν ἐγγένοιτο ἄνευ αἰσϑήσεως, 30 τὶ 

οὔτε ὅλως ὁποτεοῦν ξύνεσις αὐτῶν ὑπάρξει ἐν τῷ v E 

ἐ 8 

x ᾧ μὴ τοῖς τοιούτοις 

χρωμένῳ εἴδεσι, τὴν μὲν ἀρχὴν πάντως τῶν ἐν τῇ αἰσϑήσει εἰδῶν δεομένῳ, 
ἐπειδὴ ἀπ’ ἐχείνων xal ot ἐν τῇ φαντασίᾳ ἐγγίνονται τύποι, ἐν δὲ ταῖς 

cams περὶ αὐτῶν νοήσεσιν ἀρχουμένῳ ἐνίοτε xal τοῖς φανταστοῖς. τοσοῦτον 
γὰρ τὸ φάντασμα τοῦ αἰσϑητοῦ διενήνοχεν, ὅτι τοῦτο μὲν περὶ μεριστήν 

2 , o [rd , — P] 7 9 Y M - » ἐστι τὴν φυσιχὴν οὐσίαν, ἣν ὕλην προσαήορεύει γῦν, ἀλλ΄ οὐχὶ En τοῖς 35 

γενητοῖς ἐσχάτην ὑπεστρωμένην, ἐπειδὴ xal τὰ οὐράνια gie ὄντα ἐν 
σ ^ Y. [4 κὰν E rs A S Y 

ξς 2i- I e Φ ως OU ΠΝ κῶς [- ὕλῃ ἄν εἴη, ὡς νῦν λέγεται, τὸ δὲ φάντασμα συμβεβηχὸς ὃν πάντως μὲν 

χαϑ᾽ αὑτὸ οὐσίᾳ τινὶ ἐπερείδ εται, ἀλλ᾽ οὐ φυσιχῇ, ζωτικχῇ δέ. χαὶ διὰ 
τοῦτο οὐχ ἐν ὅλῃ λέγεται εἶναι. χαὶ γὰρ εἰ ἀχώριστος σωμάτων ἢ φαντασία 

T - D Im ? 

ὡς ζωή ἐστι xal οὐσία χρείττων σωμάτων, d; (ώριστος αὐτῶν χαϑάπερ xai 
D 

τὸ ἔνυλον εἶδος τῆς ὕλης. διὸ οὐχ ἐπερειστιχῶς αὐτῶν ἐστιν ἀχώριστος, i Ί 
ἀλλὰ μᾶλλον ἀνοχιχῶς xol συνεχτιχῶς. τούτοις προστίϑησι τάδε" 40 

iJ 

p.432310 Ἔστι δ᾽ ἣ φαντασία ἕτερον φάσεως xol ἀποφάσεως" 
συμπλοχὴ γὰρ νοημάτων ἐ b 

Ἄνευ ὅλης εἰπὼν τὴν φαντασίαν εἶδος, xol τὴν λογικὴν ἡμῶν ζωὴν 
» M NE , Ἁ bl , - , M b o M ἄυλον, τὸ διάφορον εὐθὺς ἐπήγαγε τῆς τ ας πῆ τὰ λόγον, ἵνα χαὶ 
χ 2 [4 " ΄ AGE * Ar p τὸ ἀχώριστον αὐτῆς σωμάτων ἐνδείξηται. ὃ μὲν γὰρ λόγος ἐν πτύον 45 
ἢ καταφατιχῇ, ἀνθ’ ἧς νῦν ἢ φάσις εἴληπται, T, ἀποφατιχῇ διὸ xol περὶ 
τὸ ἀληϑὲς xai ψεῦδος" 7, δὲ φαντασία ἐν τοῖς ἀπεστενωμένοις ἁπλοῖς μένει 
e ^N M ; P] , , iJ 

ως σωματοξιοὴς χαὶ οὐχ ἰσχυουσα συνᾶάγξιν τὰ ἁπλᾶ ταῦ τα, ἵνα χαὶ ἕν τι 
bi 

τὸ ix πλειόνων αὐτῶν γινώσχῃ, ἀλλὰ μεριστῶς ἕχαστον μόνον. διὸ χαὶ q 

ἄμοιρος ἀληϑείας xoi ψεύδους τῶν χατὰ Guy. eue ἐπεὶ xal αὕτη xai 1, 
αἴσϑησις ποτὲ μὲν ἀληϑὴς ποτὲ δὲ ψευδὴς χατὰ τὴν οἰχείαν T, ἀλλοτρίαν 
τῶν ἁπλῶν us τὰ πράγματα συναρμογὴν T, ἀναρμοστίαν. πρὸς οὖν διά- 50 

M 

SÉ τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς φαντασίας προσ στέϑειται ἥδε ἣ λέξις. δέον 
, 

δὲ εἰπεῖν Rm γὰρ νοημάτων ἐστὶν ἣ χατάφασις xad 1, ἀπόφασις, 

τὸ ἀληϑὲς ἔφη T, ψεῦδος, τὸ ἑπόμενον εἰρηχὼς ἀντὶ τοῦ ἡγουμένου. τῇ 
i ? i i i il 

c »^ “- Ὁ γὰρ συμπλοχῇ τὸ ἀληϑὲς ἕπεται ἢ ψεῦδος. 

' PA! 

p.432312 Τὰ δὲ πρῶτα νοήματα τί διοίσει τοῦ μὴ φαντάσματα 
εἶναι; ἢ οὐδὲ τἄλλα φαντάσματα, | GÀ οὐχ ἄνευ φαντασμάτων. 80r 

ΤΥ E ΄ ε 5 - , 1 ΄ Y Kai διὰ τούτων ὡς οὐ πᾶσα νόησις τὴν φαντασίαν ἔχει συνεργοῦσαν 
διδάσχει" χαὶ πρός γε ὅτι οὐδὲ ἣ χρωμένη αὐτῇ f, αὐτή ἐστι τῇ φαντασίᾳ, 

4 ἐστιν om. ἃ 1 ὑπάρξει correxi: ὑπάρξη Aa 15 οὐχὶ ἃ 21 ἐστιν νοημάτων ἃ 
26 τίνι ἃ 
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ἀλλ᾽ ὡς χρείττων ὑφειμέν ἥται. ἐρωτᾷ γὰρ διὰ τί μὴ xai τὰ πρῶτα Sr 5 ρ qeu 4 Ti Xp i Y D 1 jf p Uu p 

νοήματα (πρῶτα χαλῶν và τῶν οὐσιῶν αὐτῶν γνωστιχὰ χαὶ μάλιστα τὰ 
τῶν ἀύλων εἰδῶν) φαντάσματά ἐστι. χαὶ ἀποχρίνεται ὡς οὐδὲ τὰ προειρη- 5 
μένα, ἅπερ ἄλλα ἔφη, τὰ ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς εἴδεσι xal φανταστοῖς ἀποτει- 

5 γόμενα φαντάσματα τυγχάνει ὄντα, ἀλλὰ χἀχεῖνα ὡς ὑπεστρωμένοις τοῖς 
φαντάσμασι χρῆται" οὐχ ὅτι xol τὰ πρῶτα ὡς ἐχεῖνα, ὥσπερ ὃ ̓ Αλέξανδρος 
βούλεται, ἀλλ᾽ ὅτι ἐχεῖνα μέν, εἰ χαὶ μὴ αὐτά ἐστιν ἅπερ τὰ φαντάσματα, 
χρῆται ὅμως, διὰ τὸ μηδὲ ὅλως νοήματα γίνεσϑαι xà αἰσϑητὰ T, φανταστὰ 
ἄνευ τῆς περὶ τὰ ἔσχατα ἐνεργείας τοῦ νοῦ (σὺν γὰρ ταῖς συστοίχοις αὐτῶν 10 

10 γνώσεσι γνωρίζει τὰ μεριστὰ xal αἰσϑητά), τὰ μέντοι πρῶτα νοήματα οὐδὲ 
“Ὁ er ΟΝ 5 S Ye , es. 5 - ΄ M 

χρῆται ὅλως οὐδὲ εἰς τὰ ἔξω πρώτιστα ῥέπει, ἐν τῇ χωρισϑείσῃ δὲ ζωῇ 

ἀναφαίνεται. χαὶ σχόπει ὡς διὰ μέσων τοῦ τε πραχτιχοῦ νοῦ χαὶ τοῦ 
ϑεωρητιχοῦ τὸν ἐξ ἀφαιρέσεως xoi τῶν αἰσϑητῶν ὡς αἰσϑητῶν ἐνδειξάμενος, 

χαὶ τὸν τὰς οὐσίας τὰς φυσικὰς xal τὰ τούτων εἴδη xai τὸν τὰ ἐν αὐτῇ 
15 τῇ ψυχῇ ϑεωροῦντα, οἷος ὃ ἐπιστημονιχὸς ἣν, ἀνέδραμεν εἰς τὸν ἀχρότατον 

αὐτῆς τὸν οὐσιώδη νοῦν: ἐν αὐτῷ γὰρ τὰ πρώτιστα νοήματα. χαὶ πάλιν 15 
NS ' 5 - 2 - - ec 50) ὅλ Dev M RI 2 ἴσϑ τὸ χωριστὸν αὐτῷ ἐμαρτύρησεν, ὡς οὐδ᾽ ὅλως ἀποχλίνοντι ἢ εἰς αἴσϑησιν 
ἢ εἰς φαντασίαν. συμπερανάμενος δὲ ἐνταῦϑα τὸν περὶ τοῦ γνωστιχοῦ παντὸς 

- - , CERO RS 3 N rU US ΄ 4 ΄ τῆς ψυχῆς λόγον ἐπὶ τὴν χινητιχὴν αὐτῆς τῶν σωμάτων μέτεισι δύναμιν, 
20 ὡς αὐτὸς διορίζεται ἐν τοῖς ἐφεξῆς ῥητοῖς, ὅτι τε συνεπλήρωσε τὸν περὶ 

τοῦ χριτικοῦ αὐτῆς λόγον xal ὅτι περὶ τοῦ χινητιχοῦ διαλήψεται. 

e 

p. 432215 ᾿Επεὶ δὲ 7 ψυχὴ χατὰ δύο ὥρισται δυνάμεις ἣ τῶν Ca ay, 20 

τῷ τε χριτιχῷ, ὃ διανοίας ἔργον ἐστὶ χαὶ αἰσϑήσεως, χαὶ ἔτι 
τῷ χινεῖν τὴν χατὰ τόπον χίνησιν, περὶ μὲν αἰσθήσεως xal 

25 γοῦ διωρίσϑω τοσαῦτα, περὶ δὲ τοῦ χινοῦντος, τί ποτέ ἐστι 
τῆς ψυχῆς, σχεπτέον. 

Τὰ μὲν ἄλλα σαφῆ; ἐφιστάνειν δὲ χρὴ xoi νῦν, ὅτι ἣν ἔφη διάνοιαν, 
ταύτην νῦν χαὶ νοῦν εἶπεν, ὡς τὸ τοῦ νοῦ ὄνομα, χαϑάπερ χαὶ πρότερον 
ἐδείχνυμεν, ἐπὶ πᾶσαν διατείνων τὴν λογικὴν ζωὴν xal διὰ τοῦτο ἴσως xal 9ὅ 

30 ἐπὶ 
τὸ ὅλον τοῦτο λογιχὴν φαντασίαν, ἣν χαὶ ὁ Θεόφραστος ἐν τοῖς ἰδίοις 
Φυσιχοῖς ἀπορεῖ, πότερον λογικὴν ἢ ἄλογον ϑετέον. ζητεῖ δὲ ἐφεξῆς, ποῦ 
ποτέ ἐστιν ἣ χινητιχὴ τῆς Ψυχῆς τῶν σωμάτων χατὰ τόπον δύναμις, πό- 

τερον ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ 7| ἔν τινι αὐτῆς μορίῳ ἀφωρισμένως. εἰ δὲ μόριον 
85 χαλεῖ ἐπὶ ψυχῆς, χαίτοι ἐν τοῖς πρώτοις ἀπειπάμενος ὡς μὴ μεριστῆς οὔσης; 

ἀλλὰ δυνάμεις, ἃς oi ἄλλοι λέγουσι μόρια, οὐ ϑαυμαστόν. οἷδε γὰρ ὡς 30 
ἐπὶ τῶν ἀύλων πραγμάτων οὐχ ἔστι δύναμις ἀνούσιος. διό, ὡς πολυδύναμος, 

οὕτω χαὶ πολυούσιος ἣ ψυχή, οὐ διεσπασμένον ἔχουσα τὸ πλῆϑος τῶν 
οὐσιῶν (τούτῳ γὰρ ἀντερεῖ), ἀλλὰ xai ἕνωσιν, μείζονος οὔσης τῆς ἐν ταῖς 

20 ὅτι correxi: ὅτε Aa 28 εἶπεν] ἔφη ἃ πρότερον cf. p. 220, 98 sqq. 29 δια- 

τεῖνον à 35 ἐν τοῖς πρώτοις Α 5 
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22 7. € , Ἃ “Ὁ , - ΄ o , 3 ^, ^ RES. Ξ οὐσίαις ἑνώσεως ἢ τῆς ἐν ταῖς δυνάμεσιν, ὅσῳ χρείττων οὐσία δυνάμεως. 80r 
xal διὰ τοῦτο τὸ ἐναργέστερον τῇ ψυχῇ ἀποδίδωσι τὸ πολυδύναμον. ἐν- 
δείκνυται δὲ ὅτι xal πολυούσιος χαϑ’ ἕνωσιν, ὡς εἴρηται, διὰ τοῦ χαὶ 

μόρια λέγειν. 

, c » ΜΑΣ -— ^ Ἃ zd - M sd 5 p.432a19 Πότερον ἕν τι μόριον αὐτῆς χωριστὸν ὃν 7, μεγέϑει 7,35 

λόγῳ, ἢ πᾶσα ἣ ψυχή: κἂν εἰ μόριόν τι, πότερον ἰδιόν τι παρὰ 
τὰ εἰωϑότα λέγεσϑαι xal τὰ εἰρημένα, T, τούτων ἕν τι. 

Εἰπὼν μόριον προσέϑηχε χωριστὸν ὃν ἣ μεγέϑει T, λόγῳ, ὡς τῶν 
μὲν ἄλλων δοχούντων διεσπασμένα ἀπ ἀλλήλων τίϑεσϑαι τὰ τῆς ψυχῆς μόρια, 

10 αὐτὸς δὲ τῷ λόγῳ μόνον αὐτῶν τὸ χεχωρισμένον ἀπ᾽ ἀλλήλων ἐπιϑεωρῶν, 
τῆς μὲν χατὰ τὴν ἰδιότητα πρὸς ἄλληλα διαφορᾶς σημαντιχὸν τὸν λόγον 
λαβών, τῆς δὲ διεσπασμένης οὐσίας τὸ μέγεϑος, ἐπειδὴ χαὶ πέφυχεν οὕτω 40 
διαιρεῖσϑαι τὸ μέγεϑος, ὡς xol διεσπάσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ τέως συνεχῆ 
ὄντα μόρια. χαὶ γὰρ ἐν τῷ εἶναι συνεχῆ ἄλλο ἀλλαχοῦ χεῖται πρῶτον T, 

15 μέσον ἢ ἔσχατον, ὅς ἐστι τοπιχὸς μερισμός, οὐδεμιᾶς ἀσωμάτου οὐσίας ἐν 
τόπῳ οὔσης. διὸ τὰ ἐχείνης μόρια ὅλα OU ὅλων βέβηχεν. xoi οὐ διὰ 
τοῦτο πάντως, ὡς xal ἐν τοῖς πρώτοις ἐπεσημηνάμεϑα., μίαν τίϑεται xal 

- ᾿ e eom ΄ [9 δὲν Y LR TR NM EN 5 EE e χωρισϑεῖσαν τὴν ὅλην ἡμῶν ψυχήν, ὡς xal τὴν φυτιχὴν xol τὴν αἰσϑητιχὴν 45 
» * - 

xal ὅλως τὴν ἄλογον χαλουμένην περιφέρουσαν (οὐ γὰρ dy ἔτι παντελῶς 

20 ἐχωρίζετο), ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῷ γενεσιουργῷ τούτῳ βίῳ τῷ ὀστρεΐνῳ τούτῳ 

συμπλέχεται σώματι, οὕτω πολὺ πρότερον xal ταῖς σωματοειδέσι ζωαῖς, ὅτε 
, — m “ ^ e cr /, 5 τω * —- 2 F 

μηκέτι ζῇ χωριστῶς. νῦν οὖν ἢ ὅλη μία ἀξιοῦται παρὰ τῷ ᾿Αριστοτέλει 
Ἔν 5 ) 2 Ur - 7 x c 2 M 3 n , N εἶναι. ἀλλ᾽ οὐκ ἀεί. ζητεῖ τοίνυν, εἴτε ἕν tt ἐστὶν αὐτῆς μόριον τὸ xtym- 

τιχὸν τῶν σωμάτων, εἴτε ἣ ὅλη ὡς χατὰ πᾶσαν ξαυτῆς δύναμιν οὖσα χι- 
25 νητιχή" xol εἰ μὴ ἢ ὅλη ἀλλὰ ἕν τι αὐτῆς μόριον, πότερον ἕν τι τῶν 50 

, , m- m » ΧΑ à ^ : N ^ 2 Y Ἃ E Et. , MY εἰρημένων, οἷον τὸ ὀρεχτιχὸν ἢ φανταστικὸν T, αἰσϑητιχὸν ἢ λογιστιχόν, ἢ 
ἄλλο τι παρὰ τὰ εἰρημένα, ἃ xol ϑρυλεῖσϑαι εἴωϑεν. δοχεῖ γὰρ 6 [Ιλάτων 
εἰς τρία διαιρῶν τὴν ψυχήν, εἰς λόγον ϑυμὸν χαὶ ὄρεξιν, μόνα διαιρεῖν χαὶ 
μόνα παραδιδόναι τὸ λογιστικὸν xoi μετὰ γνώσεως ἀλόγου ὀρεχτικόν ̓  ὁμοίως 

80 δὲ χαὶ οἱ εἰς δύο, εἴς τε τὸ λογιχὸν χαὶ τὸ ἄλογον, αὐτὴν διαιροῦντες. χαὶ 
mp zl Y , , ΄ , ^N - , Y 3c LEY, 

ταῦτα ἐστι xà εἰωϑότα λέγεσϑαι. ἐν δὲ τοῖς πρώτοις εἴρηται xai ἢ αἰτία," 

χριτικῷ χαὶ τῷ χινητιχῷ τῶν σωμάτων" διότι, [[λατωνιχῶς εἰπεῖν, οὐ 
, 2 M 31 f ] iJ M - » o - M M 3 ΄ 

μόνον ἐστὶν αὐτόζως, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα χινεῖται πηγὴ χαὶ ἀρχή 

35 ἐστι χινήσεως, ταύτην μὲν ἔχουσα τὴν δύναμιν ὡς σωμάτων αἰτία, οὐ 

μόνὸν .εἰδητικῶς ὡς ζώντων, ἀλλὰ χαὶ ποιητιχῶς χαὶ τελιχῶς, χαϑάπερ 

χαϑ᾽ ἑαυτήν. 

1 δυνάμεως] γνώσεως A! 6 εἰ] ἢ 8 11 ἐν τοῖς πρώτοις cf. p. UT 25 ἀλλὰ καὶ ἕν ἃ 
21 ὃ [Πλάτων] Republ. Δ 15 p. 440 sq. 91 ἐν τοῖς πρώτοις À 2 91 ἠξίωσεν B 4 

p. 41559 sqq. 
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p. 432292 Ἔχει δὲ ἀπορίαν εὐθέως, πῶς τε δεῖ λέγειν μόρια ψυχῆς 80v 
χαὶ πόσα. 

Ὁ μόρια λέγων πολλὰς δηλονότι λέγει οὐσίας " τὰ γὰρ μέρη τῶν οὐσιῶν 19 
οὐσίαι xol αὗται, ὡς ἐν Κατηγορίαις ἠξίωσε. τοῦτο δὴ τὸ πλῆϑος ὅτι μὲν 90 

ς τινός ἐστι τοῦ ὅλου ἐναργές (μόρια γάρ ἐστιν, ἕως ἂν μὴ δι : ς τινός ἐστι τοῦ ὅλου ἐναργές (μόρια γάρ ἐστιν, ἕως ἂν μὴ διῃρημένα 
ἢ dm ἀλλήλων), ἀλλὰ xai τοῦ ὅλου ὄντα τὰ μὲν οὕτως ἐστὶν ὡς τὰ τοῦ 
συνεχοῦς, ὡδὶ καὶ ὡδὶ χείμενα xal μεμερισμένα τοπικῶς, τὰ δὲ τὸν τοῖς 

ἀσωμάτοις προσήχοντα τρόπον ἑχάστου ἐν πᾶσιν ὄντος, xal οὐδαμῶς τόπῳ 
διειργόμενα, χαϑάπερ xal ἐπ’ αὐτῶν τῶν φυσιχῶν. εἰδῶν τὸ ϑερμὸν φέρε 

10 τοῦ πυρὸς τοῦ χούφου διορίζομεν οὐ τοπιχῶς αὐτὰ διϊστῶντες, ἀλλὰ χατὰ 
' ὦ ἡ " c ΄ - , y A M MX , ὭΣ ^ e -- ΄ τὴν ἰδιότητα ἑχάτερον γάρ, ἔνϑα xoi τὸ λοιπόν. σαφῶς δὴ ὁ ᾿Αριστοτέλης 95 

τὴν μὲν τοιαύτην τῶν τῆς ψυχῆς μορίων λεγομένων ἑτερότητα προσίεται 
- - x M — , ^ , , ' » , b] , 

πολλαχοῦ, τῷ εἶναι xol τῷ λόγῳ διαφέρειν αὐτὰ ἀλλήλων ἀποφαινόμενος * 

οὐχ ἀξιῶν OE ὅμως χεχωρισμένα dx ἀλλήλων αὐτὰ ϑεωρεῖν οὐδὲ διεσπα- 
15 σμένα. τὸν μερισμὸν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀναίνεται τὸν τοῖς σώμασι xal ὅλως τοῖς 

συνεχέσι προσήχοντα, τοπικὸν ὄντα, ὡς ἔφαμεν. οὐ δὴ οὖν πρὸς τὸ πλῆϑος 
τῶν μορίων τῆς ψυχῆς ἁπλῶς μάχεται (ὁμολογεῖ γὰρ τῷ λόγῳ εἶναι πολλά), 80 
ἀλλὰ πρὸς τὸ διεσπασμένον xol τοπικῶς μεμερισμένον. χεχίνηχε δὲ ὅλως 

τὸν περὶ τούτων νῦν λόγον τὸ χινητιχὸν αὐτῆς τῶν σωμάτων μόριον εὑρεῖν 

20 βουληϑείς, προδιαχρίνων αὐτὸ δὴ τοῦτο, ὃ χαὶ προοιμιάζεται, πῶς ἐπὶ τῆς 
-Ὁ M , , ΄ ΄ σ », “- 5 Ἁ - , 

ψυχῆς τὸ μόριον dxoósw χρή, ὅτι οὐ σωματιχῶς ἀλλὰ τοῖς ἀσωμάτοις 

οἰχείως. τὸ μὲν οὖν πῶς τοῦ τρόπου αὐτῷ σημαντιχὸν τοῦ σωματοειδοῦς 
"X 5 ΄ - NA RN , € Χ σ “ ΄ , M ^ m , 

ἢ ἀσωμάτου" τὸ δὲ πόσα δῆλον μὲν ὅτι τοῦ πλήϑους, οὐχὶ ὃὲ τοῦ πάντῃ 

διῃρημένου, ὡς ἵππος τυχὸν χαὶ ξύλον, ἀλλὰ τοῦ μετά τινος ἑνώσεως ἢ 35 

25 ἀμερίστου, ὡς ἐπὶ τοῦ σημείου T, ἀρχὴ χαὶ τὸ πέρας ἥνωνται ἀμερίστως, 
ἢ μεριστῆς, ὡς ἐπὶ τῆς γραμμῆς τὰ μόρια χατὰ συνέχειαν ἡνωμένα. χαὶ 
οὐ μάτην τὸ πόσα προστέϑειχεν, ἀλλ᾽ ἐνδειχνύμενος ὡς τὰ τοῦ συνεχοῦς 
μόρια ὃτὲ μὲν ὡς συνεχοῦς ἁπλῶς χατὰ τὴν τοπιχὴν λέγεται διάστασιν 
μόρια, ἄνευ τῆς κατὰ τὸν λόγον διαφορᾶς, ὡς ἔχει τὰ τῆς εὐϑείας μόρια, 

SENS 3 / , 5 ' M τϑὴ , ^ , [d - A ΄ 

80 ποτὲ δὲ οὐ ταύτῃ μόνον ἀλλὰ χαὶ τῷ λόγῳ διαφέροντα ὡς νεῦρον χαὶ σάρξ, 40 

xol ὅτι τὰ ὡς συνεχοῦς μόρια ἄπειρα τυγχάνει ὄντα δυνάμει (ἐπ᾽ ἄπειρον 
4àp πᾶν συνεχὲς διαιρετόν), τὰ δὲ τῷ λόγῳ διαφέροντα xdv συνεχοῦς ἢ 
μόρια χἂν ἡμῖν ἢ ἀπερίληπτα, ἀλλ᾽ οὔτι γε τῇ φύσει. τὸ γὰρ ἐν τῷ νῦν 
πλῆϑος ἄπειρον οὐχ οἶδεν ἢ φύσις, ὡς ἐν τῷ [᾿ τῆς Φυσιχῆς ἀχροάσεως 

^ e , M , 5 b] 5 τ M 5 , τ i4 3 Ν 

35 τὴν ὁλότητα xol τελειότητα, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν ἀπειρίαν τοῖς οὖσιν ἀποδιδοὺς 

ἐπέδειξεν, ἐν μόνῳ τῷ γίνεσϑαι τὸ ἄπειρον ϑέμενος, xal οὐχ ἐν τῷ εἶναι. 
χαλῶς ἄρα xoi ἐπὶ τῆς ψυχῆς εἴρηται τὸ τρόπον γάρ τινα ἄπειρα, 45 | 

, » , i d ^ 2S A »y ce c AC is ed 2 AJ , διότι, xdy μήπω ἢ διαχεχριμένον, εἴτε ὡς συνεχοῦς αὐτῆς ἐστι τὰ μόρια, 
εἴτε ὡς ἀσωμάτου, πάντως μὲν ἔσται πεπερασμένα, ἐπειδὴ οὐχ ὡς συνεχοῦς 
[4 - P] ? [d - , ^ , , CORE QAAE P] / 

40 ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς τῷ λόγῳ διαφέροντα λέγεται, ἣμῖν δὲ ἴσως ἀπερίληπτα 

1 εὐθύς ex Arist. ἃ μόρια ψυχῆς λέγειν ἃ 4 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 5 p. 3230 

19 τούτου ἃ 39 T om. ἃ 34 ἐν τῷ T τῆς Φυσιχῆς dxp.] Phys. Γ΄ 6 p. 2062 sq. 

98 διαχεχριμένα ἃ 40 ἀπερίληπτοι ἃ 
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διὰ τὸ χατὰ πλείστους τρόπους διαιρεῖσθαι, τῷ χωριστῷ q 
ρίστῳ, τῷ λογικῷ xoi ἀλόγῳ, τῷ τ χαὶ κινητιχῷ, τῷ ϑεωρητιχῷ 

χαὶ ὀρεχτιχῷ, xal τῷ χατὰ λόγον ὀρεχτικῷ T, ἀλογίστως, χα λ 

xai τελειουμένῳ, ἔτι Oi τῷ αἰσϑητιχῷ xol τῷ deck xai πλείσταις 

ὅσαις xal ἄλλαις διαφοραῖς. τοῦτον οὖν τὸν τρόπον φαίνεται, τῷ ful 
q ΄ » Y ε - »y 

ἀπεριλήπτῳ, ἕως ἄν ἔχωμεν, ὡς νῦν eX ἢ νδοέστορον ἢ ὥστε sdddic 

Eu οὐ γὰρ ἀρχεῖ οὔτε ἣ εἰς δύο διαίρεσις ἅπαντα τῆς ψυχῆς 
ἐμφῆναι τὰ μόρια, ἣ εἰς λόγον χαὶ τὸ ἄλογον 459) μένη, οὔτε ἣ εἰς τρία 
παρὰ τῷ [[Ιλάτωνι ἐν [Πολιτείᾳ εἰς λόγον χαὶ ϑυμὸν xai ἐπιθυμίαν, ἐπεὶ 

pna ἐχεῖνος duse τῆς ὅλης ψυχῆς ποιήσασϑαι | διαίρεσιν, ἀλλὰ τὰ 

ὧν πρὸς "EUER ἐδεῖτο ζωήν, τὰ τρία μόνα παρείληφεν, ὥσπερ xal ὃ 

᾿Αριστοτέλης ἐν τοῖς Ἠϑιχοῖς, χατὰ τὴν (ees ἀφοριζόμενος, τὴν δὲ 

προαίρεσιν ἐν λόγῳ xal ὀρέξει τιϑέμενος, οὐχὶ τῇ χατὰ λόγον ἑστώσῃ; ἀλλὰ 
m » , . b! iJ , , , - P us e y E d 5 τῇ ἀλόγῳ᾽ πρὸς yàp λόγον ἀντίχειται αὐτῷ ἣ ὄρεξις.  xdxsivoc οὖν εἰς 
M A P ER “Ὁ θν ^ - 3 PSY 6). ERE VV. EST. ὄγον xai ὄρεξιν φαίνεται διαιρῶν οὐ τὴν ὅλην ψυχὴν ἀλλὰ τὴν πραχτι- 
χὴν xal ἠϑικήν᾽ τοῦτο ὃὲ xol ὁ Πλάτων, πλὴν ὅτι τὴν ἄλογον ὄρεξιν εἰς 

αἱ “ , M , M i d Ll ^ - »v 

ϑυμὸν διεῖλε xal ἐπιϑυμίαν. χαὶ τοῦτο ἀναγχαῖον Ty τοῖς παιδευτιχοῖς ἤϑεσι, 

διὰ τὸ ἐν τῇ τῆς ἐπιϑυμίας πρὸς τὸν λόγον ἐναντιώσει τὸν ϑυμὸν ἀεὶ τῷ 
λόγῳ παρίστασθαι. ταῦτα μὲν οὖν ὑ 

ε 

ὑπὲρ [Ιλάτωνος ἀπολελο m2 σαφὲς 
δὲ ὅτι μειζόνως τοῦ λόγου τὸ φυτιχὸν διέστηκε xav οὐσίαν ἢ τὸ ἄλογον 
χαλούμενον αὐτῆς μόριον. τοῦτο γὰρ χατὰ πλείω τῷ λόγῳ χοινωνεῖ, xol 

ὡς γνωστιχόν (αἰσϑητιχὸν γὰρ T, xol φανταστικόν) χαὶ ὡς ὀρεχτιχόν (ὄρεξις 
16p τις χαὶ ἢ τοῦ λόγου iE χαὶ ὡς χινητιχὸν χατὰ τόπον σωμάτων" 

ΜΝ AN 

ἐχεῖνο pt πᾶσι τούτοις ἀφέστηχε. το OQ 
b 

É Vrbe οὐχ ὡς xal αὐτὸ 
^ 

ὃ μειζόνως ἀφεστὼς τοῦ λόγου T, τὸ ϑυμοειδὲς xal τὸ ἐπ πΠ πη τεὸν μνήμης 
D 5 ὃ 5 2 [4 e - σ᾽, εἰ - - e 

ἠξίωται, ἀλλ᾽ ὡς ἁπλῶς ἕτερον ὃν τοῦ ὀρεχτιχοῦ. γνώσεως γὰρ ὄνομα ἣ 

αἴσϑησις, ϑυμὸς δὲ χαὶ ἐπιϑυμία ὀῤέξεων, ἐχ τῆς ὁρμῆς ἐτυμολογούμενα, 
εἰ xal πάντως συνεφέλχεται χαὶ τὸ γνωστιχόν, ἐπειδὴ μὴ οἷόν τε ἄνευ 

, 3E (RUE ἘΝ P] δ E ς ΄ 
γνώσεως ὀρέγεσϑαι. ὅτι γὰρ τὸ αἰσϑητιχὸν οὐχ ὡς πλέον ἀφεστὼς εἴληφεν, 

ἀλλὰ τοὐναντίον ὡς χρεῖττον τοῦ ἀλόγως τος χαὶ μᾶλλον qiue ον 
τῷ λόγῳ, ἐδήλωσεν ἀμφιβάλλων τὸ πότερον ὡς λογιχὸν αὐτὸ ϑετέον T, ὡς 

, 

ἄλογον. χαὶ γὰρ πᾶν [τὸ] γνωστιχόν, ἁπλῶς dine χρεῖττον τοῦ συστοίχου 
ἑαυτῷ ὀρεχτιχοῦ, ἐχείνου ἀεὶ τῆς γνώσεως δεομένου, ἵνα ὀρεχϑῇ τοῦτο 

? i i ? - 

δ᾽ οὐδὲν ἐχείνου, ἵνα γνῷ. xal αὐτὸ μὲν ἰθῦνον φαίνεται χατὰ φύσιν τὴν 
» 

SEEN d^ EA NAT ries δεν (RAP LA 3*6 - ὀρεχτιχὸν βιαζόμενον τὴν γνῶσιν, ὅταν αὐτὸ ἡγούμενον xai δρμῶν, 
μὴ δεῖ, ἀναγχάζῃ τὴν γνῶσιν μηχανήν τινα πρὸς τὴν τούτων ἀντί- 

ληψιν ἐπινοεῖν. ἔστι μὲν οὖν xol ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡς εἴρηται, πᾶν γνωστιχὸν 
“Ὁ “- ^ M x ^w , τοῦ συστοίχου αὐτῷ ὀρεχτιχοῦ χρεῖττον, διότι xal τὸ μὲν τ τ τοῦ πέρατος, 

ὄρεξιν, ἐπειδὴ xal τὸ ὀρϑῶς ὀρεγόμενον γνῶναι δεῖ πρῶτον τὴν ὀρϑότητα, : 

^I. 

οἷ 

, 

bcd 
40 τὸ δὲ πρὸς τοῦ ἀπείρου, ὡς àv Φιλήβῳ ἐπιδέδειχται. ἐναργέστερον δὲ τοῦτο 

€ 

ς ἡμετέρας αἰσϑήσεως χαὶ ἐπὶ τῆς ἀνδρα!ί νης ἀλόγου 

81- 

10 

9 ἐν Πολιτείᾳ] de Republ. Δ 14.15 ρ.439054ᾳ. 12 ἐν τοῖς Ἠϑιχοῖς] Eth. Nicom. Z 2 p. 11392 

26 τοῦ ὀρεχτιχοῦ scripsi: τὸ ὀρεχτιχόν Aa 92. τὸ delevi 40 ἐν Φιλήβῳ] Phil. 15. 16 

Comment. Aristot, XI. Simpl. de Anima. 19 
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ὀρέξεως: λογιχὴ μὲν γὰρ ἑχατέρα ἢ ἐν ἀνθρώπῳ xol αἴσϑησις καὶ ὄρεξις " Slr 
χαίτοι γὰρ αὕτη λογικὴ οὖσα μεγάλως διαστρέφεται xoi μειζόνως ἢ ἐν αὐ- 95 
τοῖς τοῖς ἀλόγοις, προσλαβοῦσα τὸ τοῦ λόγου εὐμήχανον χαὶ εἰς τὴν ἐσχάτην 
ἐντεῦϑεν ὑποφερομένη χαχίαν: ἣ δὲ αἴσϑησις διὰ τὸ λογοειδὲς τοὐναντίον ἐπὶ 

5 τὸ χρεῖττον ἀνατεινομένη, ὡς xal ἑαυτῆς συναισϑάνεσϑαι xol ἀπομιμεῖσθαι 
τὴν τοῦ λόγου πρὸς ἑαυτὸν ἐπιστροφήν. ἐδόχει γὰρ ἡμῖν καὶ πρότερον οὐ 
χοινὸν τοῦτο πάσης εἶναι αἰσϑήσεως, τὸ αἰσϑάνεσϑαι ὅτι αἰσϑάνεται, ἀλλὰ 80 
μόνης τῆς λογικῆς, μάλιστα μὲν τῆς χοινῆς, ἤδη δὲ xal ἑκάστης ἰδία. τὸ 

οὖν ἄλογον μάλιστα τῇ ἀλόγῳ ὀρέξει 6 ᾿Αριστοτέλης ἀπονείμας, διὰ τὴν 
10 ἔξω σφοδρὰν τάσιν οὐ χατέχειν οὐδὲ χυβερνᾶν ἑαυτὴν ἰσχυούσῃ, ὡς χρείττονα 

τῆς τοιαύτης ἀλογίας τὴν τοιαύτην αἴσϑησιν ὁρῶν, μεταξὺ τῆς ἀλόγου ὀρέξεως 
χαὶ τοῦ λόγου τίϑεται xol ἀμφοτέροις πως ἐπιχοινωνεῖν, τῷ μὲν διὰ τὸ 
περατοειδὲς χαὶ τὴν εἰς ἀμέριστον συναγωγὴν xol τὴν εἰς ἑαυτήν πως ἐπι- 
στροφήν, τῇ δὲ δι’ αὐτὴν τὴν σωματοειδῇ οὐσίαν καὶ διὰ τὸ τῶν ἔξω 35 

15 χειμένων εἶναι. περί γε μὴν τοῦ φανταστιχοῦ τοσοῦτον xol νῦν ὑπομνήσας, 

ὅτι τῷ εἶναι πάντων ἐστὶ τῶν ἄλλων μορίων ἕτερον, τῷ OE ὑποχειμένῳ 
εἴ τις χεχωρισμένα τοπικῶς ἀχούοι τὰ τῆς ψυχῆς μόρια, ἀπορίαν πολλὴν 
παρέχεσϑαι εἰπών, εἴτε χρὴ χαὶ αὐτὸ ἀπὸ πάντων τῶν ἄλλων χωρίζειν, 
εἴτε xol ὡς ταὐτὸν ἑνὶ τῶν ἄλλων τίϑεσϑαι, ἐπὶ ἄλλας τῆς. ψυχῆς μέτεισι 

20 δυνάμεις. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν τῷ εἶναι πάντων διαφέρει, ἐχ τῶν ἀνωτέρω mepl 40 

αὐτοῦ πεφιλοσοφημένων ἔχομεν. διὰ τί ὃὲ ἐπ’ αὐτοῦ ἰδίως ἐπεσημήνατο, 
ὡς πολλὴν τοῖς τὰ μόρια τοπικῶς χωρίζουσι παρέξει ἀπορίαν, εἴ γε ταὐτὸν 
εἴη ἑνὶ τῶν ἄλλων τῷ ὑποχειμένῳ δηλαδή (ὅτι γὰρ τῷ εἶναι διαφέρει καὶ 
νῦν εἴρηται) εἴτε πάντων χαὶ αὐτό ἐστιν ἕτερον ὡς ἴδιόν τι μόριον μεγέϑους: 

25 ἢ διότι πολλὴν μὲν κοινωνίαν πρὸς τὸ αἰσϑητιχὸν ἐμφαίνει, ἐπειδὴ χατὰ 
τύπους del μεριστοὺς xol τοῖς αἰσϑητοῖς ὁμοίους ἐνεργεῖ, xal ἐπειδήπερ 45 

σωματοειδής ἐστι χαὶ m, φαντασία γνῶσις, διὰ τοῦτο ταὐτὸν ἄν εἴη τῷ 

ὑποχειμένῳ τῷ αἰσϑητιχῷ τὸ φανταστικόν, ὡς xal αὐτῷ μᾶλλον ἐδόχει" 
ἐπειδὴ δὲ οὐχέτι παρόντων ἐδεῖτο τῶν αἰσϑητῶν πάντως μετὰ τὴν πρώτην 

80 χίνησιν πρὸς τὴν γνωστιχὴν αὐτῶν ἐνέργειαν, ἀλλὰ xal πολὺ ἔχει τὸ ἐφ᾽ 

ἡμῖν, ὅταν αὐτὴν προβάλλειν ἐθέλωμεν. ταύτῃ χοινωνίαν πολλὴν πρὸς τὴν 
λογιχὴν δύναμιν ἐμφαίνει. ἔχει δὲ χαὶ τὸ μέσον δύξης τε χαὶ αἰσϑήσεως, 
xa 9 χαὶ 6 ΠΙλάτων ἐν συμπλοχῇ τούτων ἀμφοτέρων τὴν φαντασίαν ἐτί- 50 

ϑετο ὡς διὰ τὴν μεσότητα πρὸς ἑχατέραν χοινωνοῦσαν. εἰχότως οὖν ἄπορον 
35 γίνεται τοῖς μὴ αὐτόϑεν πάντα OU ἀλλήλων χωρεῖν τὰ μόρια τῆς ψυχῆς | 

βουλομένοις, ἀλλὰ τοπιχῶς διϊστῶσι, πότερον xai τοῦτο ἀπὸ αἰσϑήσεώς τε | 

xal δόξης διέστηχεν, ἢ ὁποτερῳοῦν αὐτῶν τῷ ὑποχειμένῳ ταὐτὸν τυγχάνει | 
ὄν. τὸ γὰρ ὀρεχτιχὸν ἐναργῶς τῷ λόγῳ ἐστὶν ἕτερον, ὡς xoi ἣ ἐνέργεια 

αὐτοῦ δηλοῖ xoi f, τῶν ἐνεργειῶν ἀποδοτιχὴ δύναμις διὸ xal | πρόσχειται 81v 

40 τῷ λόγῳ ἢ δύναμις. οὔτε γὰρ τῷ γνωστιχῷ ταὐτόν, οὐχ ὃν χριτιχὸν Y] 
, , rr - 0 c . C — “Ὁ 0 N εἶ οὐὸ ^ , Α δὲ 

ὀρεχτιχόν, οὔτε τῷ ὕρεπτιχῷ τοῦτο μὲν γὰρ οὐδαμῶς γνωστιχὸν., τὸ 

6 πρότερον p. 187, 28 15 εἶναι om. ἃ 20 ἀνωτέρω cap. ὃ 33 Πλάτων] Soph. 47 

p. 2644 
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ὀρεχτιχὸν πάντως μετὰ γνώσεως. χαὶ ὡμολογημένως τοῦτο οὐ χεχώρισται 81: 

τῷ ὑποχειμένῳ οὔτε τοῦ λόγου οὔτε τοῦ φανταστιχοῦ. χαὶ γὰρ 
΄ Y Y x λόγῳ ἔστι τις ὄρεξις 7, 
YN 2 , $2 AJ ΣΙ » 

xai ἐπιϑυμητιχή. οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἄνευ Ἰνώσεως, ὡς εἴρηται, ὁ 
8 διὸ γνώσει τινὶ πάντως συνυπάρχει. ἄτοπον οὖν χαλῶς ἀποφα 

Ἢ βολήδι: χαὶ ἐν τῷ φανταστιχῷ ἢ nA oet 
» à 

e ES 

0€ 

|o 
a c g c 

. 
[ 

γεται τὸ 
x 

διασπᾶν τὸ ὀρεχτιχὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων. ἐναργῶς γὰρ τοῖς γνωστιχοῖς ES 
[4 2 

σταται. ὃ ϑυμὸς xoi ἢ ἐπιϑυμία χαὶ αὐτόϑεν εἰσὶν ὀρέξεις. χαὶ αὐτὸ 
δὲ τὸ κινητικὸν τῆς ψυχῆς τοῖς οὕτω χωρίζουσι τὰ τῆς ψυχῆς Bn ἀπο- 
ρίαν παρέχεται. χαϑάπερ γὰρ τὸ ὀρεχτιχὸν ἔν τε τῷ λόγῳ χαὶ ἐν τῇ 

10 φαντασίᾳ ἐφαίνετο, οὕτω χαὶ τὸ Rosen ὀρεχτιχὸν ὃν μετὰ γνώσεως, ὡς 
ἐρεῖ, λογικὸν ἔσται T, φανταστιχὸν μετὰ τῆς συστοίχου ἑαυτῷ γνώσεως Exd- 10 

PEU SIDE TICs CR τῶν πε tar CR NUS S ραν τερον’ ὥστε ἄτοπον τὸ χωρίζειν ὡς ἐπὶ τῶν μεγεϑῶν. οὐχὶ Ob τί τὸ 
EV - 5» - , - ^ ^ 

xtyoüy τὸ ζῷον, ἀλλὰ τί τὸ χινοῦν χατὰ τόπον τὸ ζῷον. ἐπειδὴ δὲ 
— , M , 

τ 

obyl quouis ἁπλῶς χινήσεως, οἵα T, τοῦ πυρός, τὴν αἰτίαν νῦν ζητοῦμεν, 
2 MJ € 3 € ΄ o 2 - , N NI 7 

15 ἀλλὰ τῆς χαϑ᾽ δρμήν, ἥτις ἐν τοῖς ζῴοις, τὸ χατὰ τόπον δὴ emp χινη- 

τιχόν, χαὶ xav ἄλλας χινήσεις εἶναι χινητιχὸν ἐφεξῆς ἐπήγαγεν, ἵνα xod 
E d M -Ὁ -Ὁ , 

ópüT ἢ ἣ κατὰ τόπον ἐπὶ τοῦ χινητιχοῦ τῆς ψυχῆς «p ΕΑΝ ἔστι γάρ 
M » , , Δ» M M m? ' , - 

τι xai ἄλλο οὐ μόνον οἷον τὸ φυσιχῶς χινοῦν, ἀλλὰ xai τὸ χατὰ ζωήν 15 

τινα ἑτέραν τὴν φυτιχὴν καλουμένην, ϑρεπτικὴν οὖσαν χαὶ αὐξητιχὴν χαὶ 
M 20 poe κινήσεις δὲ χαὶ αὗται ζωτιχαί, τὸ τρέφεσϑαι χαὶ αὔξεσϑαι χαὶ 

Ἁ γεννᾶν. ὧν αἰτία ποιητικὴ 7 φυτιχή, ὡς εἴρηται, ζωή, i δὴ xol μόνοις 
χαὶ πᾶσι τοῖς ταύτη ἔχουσιν αἱ τοιαῦται ἕπονται πα την ἐν ὃὲ τοῖς Περὶ 
Ὡνήμης xoi ὕπνου, χαὶ ἐν τῷ [lspi obse τε xal ἐχπνοῆς οἰχείαν npe 
δύναμιν τὴν xal τούτων. χινήσεων τινῶν οὐσῶν, ποιητιχήν, ζωτιχῶν ν μὲν χαὶ 20 

25 αὐτῶν ὑπαρχουσῶν, οὔτε δὲ τῇ φυτιχῇ οἰχείων (οὐ γὰρ χαϑεύδει τὰ φυτὰ 
οὔτε αἰσϑάνεται οὔτε δηλονότι ἀναπνεῖ ἢ ἐχπνεῖ) οὔτε ἁπλῶς τῇ ὡς ζῴου 
ψυχῇ; εἰ μὴ ἄρα ὃ ὕπνος χαὶ f, erp epe δοχεῖ γὰρ τὰ ϑνητὰ πάντα, 
ὡς ἐν ἄλλοις peus εἰ xai μὴ πάντα ὦπταί ποτε χαϑεύδοντα, ἀλλ᾽ 

ὑπὸ τοῦ λόγου γνωρίζεσϑαι ὡς ὕπνου ποτὲ μετ τέχοντα διὰ τὸ ἐνδεὲς τῆς 
30 ϑνητοειδοῦς ζωῆς, ἀναπαύσεώς ποτε b χαὶ οὐχ τ ἀδια- 

A λείπτως τῇ αἰσϑήσει χρῆσϑαι. ἣ μέντοι ἀναπνοὴ xol ἐχπνοὴ οὐ πᾶσιν ΕΠ 

e ΄ 5 ^ , - , Y Ys Y. ὑπάρχουσα, ἀλλὰ μόνοις τοῖς πνεύμονα ἔχουσιν, ἴδιος ἂν ES ἄλλης τινὸς 
ζωῆς μεριχωτέρας παρὰ τὴν χοινὴν τῶν ζῴων πάντων ψυχήν. ὥστε χαλῶς 
εἴρηται τὸ xal ταῦτα πολλὴν ἔχειν ἀπορίαν. οὐ γὰρ βάδιον ἀποδοῦναι ποία 

35 τις ἢ τούτων τῶν χινήσεων αἰτία ζωή. οὔτε γὰρ ἢ χατὰ τόπον (χινοῦσαλ), 
2 ' Y JJ , - Ὰ b] , ^ AN -1 5 , ἐπεὶ μηδὲ χατὰ τόπον χινεῖται xà αἰσϑανόμενα T, χαϑεύδοντα T, ἀναπνέοντα 

, σ ^N er ' , , 7 eo n “Ὁ ' , xal ἐχπνέοντα, ὅτι μηδὲ ὅλα τὸν τόπον ἀμεί et, ὅπερ ἣν τῆς χατὰ τόπον 
΄ » » , 2 C ) e , 5 E Euer; s 5 φυτική" &x εῖἶνα γὰρ οὐδ᾽ ὅλως x40 Opufc. ἀνα- 30 

"ed δὲ xal eed χαὶ ὕπνος xal ἐγρή γορσις ἔχουσι μέν τι xal ἀναγκαῖον, 

40 ἔχουσι OE χαὶ τὸ χαϑ᾽ δρμήν" ἐπέχομεν οὖν ἐνίοτε χαὶ ἐπιτείνομεν χατὰ 
τὴν ἐν diy ὁρμήν. 

12 ante μεγεϑῶν add. χωριστῶν A! 13 xarà τόπον om. A 22 ἐν τοῖς Περὶ μνήμης 

χαὶ ὕπνου p. 452a 4562 29 ἐν τῷ Περὶ ἀναπνοῆς 21 p.480 28 ἐν ἄλλοις] de Somno 

et Vig. 1 p. 4542320 sqq. 92 χινοῦσα addidi 

19* 
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p.432»13 ᾿Αλλὰ περὶ τῆς χατὰ τόπον χινήσεως, τί τὸ χινοῦν τὸ 8lv 
ζῷον τὴν πορευτιχὴν χίνησιν, σκεπτέον. 

Πολλὴ ἡμῖν ἢ σαφήνεια xoi 7, εὐπορία ἐν ταῖς ζητήσεσι περιγίνεται 
ix τῆς τῶν ἀντιχειμένων παραϑέσεως.  χαὶ νῦν χρῆται ὃ φιλόσοφος, 
τίνες αἱ μὴ χινοῦσαι χατὰ τόπον ζωαὶ προεχτιϑέμενος, ἵνα ἐχ τῆς πρὸς 
ταύτας παραβολῆς ῥᾷον τὴν χινοῦσαν χατὰ τόπον εὕρωμεν, ἣν δὴ πορευ- 
τιχὴν ἔφη ὡς οὐχ ἁπλῶς οὖσαν τοπιχήν, ἀλλὰ ζωτιχῶς τοπικήν" τὸ γὰρ 
πορεύεσϑαι μεϑ’. ὁρμῆς. χαὶ τέως ὅτι οὐχ T7, φυτιχὴ ψυχὴ χινεῖ χατὰ 
τόπον ἐπιδείχνυσι, τὴν πορευτιχὴν βουλόμενος χίνησιν ἕνεχά του πάντως γέ 

γεσϑαι: οὐχ ὡς τῆς αὐξήσεως T, τῆς ϑρέψεως μὴ ἕνεχά του γινομένων 
(πρός τι γὰρ τέλος πᾶσα χίγησις f, χατὰ φύσιν φέρει), ἀλλ᾽ ἢ τὸ ὅλον 
τοῦτο συναπτέον, ὡς ἕνεχά vou f, πορεία γίνεται xal ἣ μετὰ φαντασίας 

ὀρέξεως, ἵνα μὴ ἰδίᾳ τὸ ἕνεχά του ed IE Uis πορείας, ἀλλὰ τὸ 

ὅλον τοῦτο ἕνεχά του μετὰ φαντασίας T, ὀρέξεως, T, εἰ τοῦτο βίαιον δοχεῖ 

διὰ τὸν xal σύνδεσμον moves epe o ἐν τῷ xal ἣ μετὰ φαντασίας 
(δοχεῖ (5 ὃ σύνδεσμος οὗτος ἀφορμὴν ἑτέρου παρέχεσϑαι SSH 

b αὐτὸ τὸ Évexd τοῦ νῦν οὕτως ἀχουστέον, ὡς γνωστιχῶς Sp ἀπὸ 
οὗ οὗ ἕνεχα, ἵνα τὸ πορευόμενον τὸ τέλος προφαντασϑὲν T, νοῆσαν ὡς 
νεχά τοῦ τὴν πρὸς αὐτὸ χίνησιν παραλαμβάνῃ. τὸ δὴ οὕτως ἕνεχά τοῦ 
οὐχ ὑπάρξει τοῖς φυτιχῶς χινουμένοις πάντως" xal ἔσται ἡμῖν ἕτερον ἐπι- 

, Ἐξ ^ N ^ - A , s - , ec , 3) e ^N 5 (ϑ - 

χείρημα τὸ xal 7| μετὰ φαντασίας T, ὀρέξεώς ἐστιν. 7, δὲ ἀντίϑεσις 
δοχεῖ μοι οὐχ ἁπλῶς γνώσεως χαὶ ὀρέξεως εἶναι, διότι γνωστιχὸν ὄνομα f, 
φαντασία (πάντως γὰρ xal ὀρεχτιχὸν xol γνωστιχὸν τὸ χινοῦν), ἀλλὰ τῆς 

Ὁ mE, , bi -Ὁ » o - 

ὀρέξεώς μοι δοχεῖ εἶναι διαίρεσις, T, φανταστιχῆς οὔσης, ὅπερ δηλοῖ τὸ μετὰ 

φαντασίας, T, λογικῆς, ὡς ἐπὶ τῶν χατὰ διάνοιαν χαὶ λόγον χινουμένων, διὰ 

βουλήσεως ἅμα χαὶ λογικῆς γνώσεως xdxs(vov χινουμένων χαὶ οὐχέτι φαν- 
τασίᾳ ἑπομένων. | σαφῶς γὰρ xoà αὐτὸς ἐπήγαγε μηδὲν χινεῖσϑαι μὴ ὀρεγό- 82r . ξπομξνων- φως γὰρ ἃ ς Emo μὴ E μη ope 

μενον" ὥστε χαὶ τὸ μετὰ φαντασίας χινούμενον ὀρεγόμενον χινεῖται. οὐχοῦν 
2 M , M ' ΄ “Ὁ » y ' , 2 ) v χαὶ εὐλαὶ xai χάμπαι χινοῦνται οὔπω ἔχουσαι τὸ ὀρεχτὸν παρόν, ἀλλ᾽ ἵνα “ 

, τύχωσιν αὐτοῦ. εἰ OE τοῦτο, xai προφαντάζονται αὐτό, ἵνα. xai ὀρεχϑῶσιν" 
οὐ γὰρ αἰσϑάνονται μήπω παρόντος ἀλλὰ διὰ τὸ ἀόριστον αὐτῶν τῆς φαν- 
τασίας πολλαχοῦ χαὶ ὃ ̓ Αριστοτέλης χαὶ ἐν τούτοις ὃ φιλόσοφος [Πλούταρχος 
οὐχ ἀξιοῖ φαντασίαν τοῖς τοιούτοις ἀποδιδόναι ζῴοις, τὸ τῆς φαντασίας ὄνομα 
οὐχ ἐπὶ τῆς ὡρισμένης μόνης φέρων, ἀλλὰ xoi ἐπὶ τῆς διδάσχεσϑαι δυνα- 
μένης. διὸ οὐδὲ τὴν μέλιτταν λέγει ὃ ̓ Αριστοτέλης ἔχειν φαντασίαν, χαίτοι 
ὡρισμένην ἔχουσαν. οὐδὲν γάρ, φησί, μὴ ὀρεγόμενον ἢ φεῦγον χι- 
νεῖται, ὄρεξιν νῦν τὴν ὡς διωχτοῦ pens προσαγορεύων, ἐπεὶ xal ἣ τοῦ 
PERDE EU ὄρεξίς τίς ἐστιν αὐτὸ τοῦτο jupe ἐφιεμένη. τὸ δὲ 
ἀλλ᾽ 3, βίᾳ πρόσχειται, ἐπειδὴ ἔνια τῶν ζῴων ἀχουσίως ἑλχόμενα xal οὐ 

χαϑ᾽ δρμὴν ἰδίαν χινεῖται. τοῦ δὲ αὐτοῦ δειχτιχὸν τοῦ μὴ τὴν φυτιχὴν 
ζωὴν αἰτίαν εἶναι τῆς χατὰ τόπον χινήσεως χαὶ τὸ τὰ φυτὰ μὴ ἔχειν ὄργανα 

20 post ἕτερον add. οὕτως ἕνεχά του A! 

91 

40 

5 

10 



10 

15 

20 

30 

90 

Ἢ φησὶν cap. 12 p. 49402 15 φυτιχῆς correxi: φυσιχῆς Aa 19 post ὁμοίως ex 
Arist. add. δὲ a 25 τοῦ ὁμοίου om. a εἰ δὲ xal τῷ a 91 συνημυδρῶσϑαι 

scripsi: ἠμυδρῶσϑαι A: ἀμυδρῶσϑαι a 89 τόπον ὡρισμένον a οὖσαν] ἔχουσα a 
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πορευτιχά. οἰχεῖα γὰρ ἀεὶ ταῖς δυνάμεσιν ἀποδίδοται ὄργανα" ὥστε εἰ $82: 

φυτιχὴ ζωὴ χινητιχὴ χατὰ τόπον Ty δύναμις, εἶχεν dy χαὶ ὄργανα προσή- i i 
c ΄ €T Y v * 

χοντα τῇ δυνάμει. ἐπεὶ οὖν οὐχ ἔχει (οὔτε γὰρ χαϑ’ ὅλον οὔτε χατὰ μόρια 
πέφυχε pum ced ὡς οὐδὲ ἢ 
Zte, δύ ΞΡ EOM Yon s£uenc ἕξει δύναμιν: ob γὰρ ἄν ἐνέλειψεν ἐπὶ ὅλου γένους ἢ φύσις, 

’ , AJ 

φύσιν αὐτοῖς τὰ ies ἐλλείπειν. ε t€ τὴν αἰτίαν ζητοίη, διὰ τί 

φυτὰ οὐ δεῖται χατὰ τόπον χινεῖσϑαι, ἐπειδ |» φησιν jr NE V τί γῇ 
6 

"S 
ἐρριζωμένα ἔχει 5 aeu ἀεὶ τὴν τροφή 

ζώντων οὐχὶ u 
ij 

VY O^ 

^ 
env xai οὐχὶ χατὰ τὸ 

τρέφεσϑαι μόνον m ἀλλὰ χαὶ χατὰ dac αἰσϑητιχὰς χαὶ φαν- 90 
ἐ t 

ταστιχὰς χαὶ λογιχὰς ζωάς, xol αὐτὸ δὴ τοῦτο τὰς ἐπ’ ἄλλα χαὶ ἄλλα 
φερούσας xai οἷον πλείω πραττούσας. ταῖς δὲ τοιαύταις τὸ μὴ χατερρι- 

^ , ἘΞ 5 ' ^ * , v Ἃ 3. X * A , , ζῶσϑαι προσήχει" οὐ γὰρ dy πλείω ἔπραττεν ἢ ἐπὶ πολλὰ ἐφέρετο. χαὶ 
- - e ij , 

i 

"6 πος 8 το enc f - - , ^ f. σχοπει πὼς T cs Φυτιχὴς -ὧὐξ ὡς UT χινουσὴς χατὰαὰ τόπον παράϑεσις 

m ἀφορμὰς Tuy πρὸς εὕρεσιν τῆς οὕτω χινούσης παρέσχετο. εἰ γὰρ 
(q^ 

"CN ^ 5 AA. x K ^ 

QtX τοῦτο οὐ χινξει, O'G τὸ MC προγινώσχξιν τὸ τέλος uno 
D 

πάντως ὑπάρχειν ταύτας δεῖ τ ET 
, eC [4 d ζωήν. δῆλον ὡς τῇ xtyo: 

αἰσϑητιχόν" πολλὰ qd 
y ( 

Ἁ 

6 i5 
n » y. , "^ F5 " : SYN , 

ἃ αἴσϑησιν μὲν ἔχει, μόνιμα δέ ἐστι xal ἀκίνητα διὰ τέλους. 

M 

e Οὐδὲ τὸ αἰσϑητιχὸν βούλεται ὥσπερ οὐδὲ τὸ φυτιχὸν c 
D à 

* - ' 

τιον χινήσεως. ἡ αἰσϑητικὸν γὰρ τοῦ παρόντος ἐστὶ μόνον γνω- 
"ἢ 2 - » 

ριστιχὸν xal οὔτε τοῦ παρῳχηχότος οὔτε τοῦ μέλλοντος " τὸ δὲ φανταστιχὸν 
, ὅταν ἐναργέστερον ρον τῷ αἰσϑητιχῷ παρ 

T o τ- ce o hd τ: D o du Ἢ o euo e Etopo τοῦ ὁμοίου φέρηται, χατὰ 

ταὐτὸν τὸ αἰσϑητιχὸν τῷ φανταστιχῷ 
€T" “«»Ἅ 3 - 3 ΄ 2 CN 

συνημυδρῶσϑαι χἀχεῖνο ἀνάγχη. ἐναργὴς δὲ 
ὕφεσις. ἵνα γὰρ τὴν ἐν τοῖς λογιχοῖς SERE Y yOv, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τοῖς ἀλόγοις 

uiv οἵα χαὶ συνεϑίζεσϑαι ἱχανὴ χαὶ ua 
» € — XN , Χ 2 JF , ^N , Ld 

xal ἄρχτων. T, ὃὲ τούτου μὲν ἀπολειπομένη, μνήμην δὲ ὦ “πον Sdocus 
e ΄ AUN ' ΄ LA B 
ὡς μέλισσαι ἐπὶ τὰ συνήϑη ἄνθη xoi ( 
΄ x 3; L4 ED τὴ Ψ δὶ ΕΣ e ε 5.“ » ; 3M, $ δὲ ἀόριστον ἔχουσα μνήμην τοῦ ὀρεχτοῦ ὡς ἣ m ἐπ᾿ οὐδένα χινου- 

ροτέρου οὖσαν, ἀλλ᾽ 
i 

μένων BE τόπον, f; δὲ οὐδὲ νήμην ὅλως τοῦ π 
ὡς πρὸς ὀρεχτὸν μόνον ἀποτεινομένη, ὁποία ἢ ἐν ὀστρέοις. εἰ γὰρ χαὶ μὴ 

παρούσης τῆς τροφῆς χέχηνε ποθοῦντα αὐτήν, εἴη ἂν χαὶ ἐν τούτοις ἀμυδρὰ potus poquis Ί I elm 
φαντασία ὡς τροφῆς" χάρφους γοῦν ἐμ. iue τῶν ὡς διὰ τὴν τροφὴν 
χεχηνὸς τέως. ἀλλὰ χαὶ τὸ αἰσϑητιχὸν ἠμύδρωται ἐν αὐτοῖς, ἐναργῶς μὲν 

96 μύει] μένει ἃ 

LI 

ρεχτιχὴν ἔχειν 25 

ἶναι τῆς xa sa 
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ὡς τῶν χρειττόνων τριῶν ἀπολειπομένοις αἰσϑήσεων, εἰ δὲ συναμυδροῦται 82r 
- , M e y [d φαντασίᾳ xol ἢ αἴσϑησις, xol τὸ γευστικόν τε xal ἁπτιχόν. ἐκεῖνο 45 e 

A 2] e λόγ: ὅτ οὐ" κα ἰσϑ τιχὸ T A EA "s ^ ΝΗ ^ à M τέως ὡμολόγηται, ὅτι οὐχ ἧ αἰσϑητικὰ πορεύεται τὰ ζῷα" ἢ γὰρ ἂν xol 
τὰ ὄστρεα. ἄτοπον γὰρ μόνα αἰτιᾶσϑαι ὡς μὴ παρόντα αὐτοῖς πορευτιχὰ 

5 ὄργανα, ὡς δυνάμεως μὲν ὑπαρχούσης ἐν αὐτοῖς χινητιχῆς, οὐ χινούσης δὲ 

διὰ τὴν τῶν ὀργάνων ἀπουσίαν. παρὰ φύσιν γὰρ καὶ ποτὲ χαὶ τισὶν ἢ 
^ , "o S ^ , , , y - [ e » ^ ἊΝ σ' -- »* 5 wN/ 

τῶν οἰχείων ταῖς δυνάμεσιν ὀργάνων ἔλλειψις οὐδὲν ὃξ ὅλοις εἰδεσιν ἀιδίοις 

οὖσι καὶ χατὰ φύσιν ὑφισταμένοις παρὰ φύσιν, εἴ γε τῷ χατὰ φύσιν τὸ 50 
A 7 , , , T ia ^ l4 x x , eol " - [ed 

παρὰ φύσιν ἐναντίον. ἐν οἷς οὖν μὴ τέλεον τὸ χατὰ φύσιν" ἐν δὲ τοῖς ὅλοις 
10 χαὶ ἀιδίοις πάντῃ καὶ τέλεον. διὸ οὔτε περιττόν τι ἐν τοῖς ὅλοις γίνεται 

οὔτε ἐλλείπει τι τῶν ἀναγχαίων. πλήν, φησίν, ἐν τοῖς πηρώμασι xal 

ἀτελέσιν, ὡς ἐν τούτοις ἐλλειπούσης τῆς φύσεως εἰς τὸ τὰ ἀναγχαῖα πάντως 

ἀποδιδόναι. ἐν μὲν οὖν τοῖς πηρώμασιν οὐ ϑαυμαστόν : πηροῦται γὰρ οὐ 
τὰ ὅλα εἴδη, ἀλλὰ ποτὲ xol τινὰ τῶν ὑπὸ τὰ εἴδη ἀτόμων, ἐν οἷς o0x82v 

15 ἔστι τὸ χατὰ φύσιν τέλεον, ἀλλά πως xal τὸ παρὰ φύσιν αὐτοῖς παρυ- 
, ^N Y NEN D 1B € 5 ». ret 2 ΄ Y 

φίσταται. διὸ xal φϑαρτὰ δυνάμει, ἐξ ἀρχῆς οὐκ ὄντα ἅπερ ἐστί. τὰ δὲ 
» ^ [2 Ὑ bl “- ? 2l " € /, y. ΄ , 

ἀτελῆ, ὡς ἔστιν ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτῷ ἑτέρωϑι λεγομένων τεχμήρασϑαι, φαί- 
αν»: Ἁ σ Ὁ ’, ὍΝ σ A ^ »y iJ 5 ΄ e e 

νεται xal ἐπὶ ὅλα διατείνων εἴδη, ὅσα wy, πάσας ἔχει τὰς αἰσϑήσεις, ὡς T, 
5 ΄ M 4 ^ cr , bd T 2 I c N- Α ἀσπάλαξ χαὶ πορφύρα, κἂν ἢ πορευτιχά. πῶς οὖν ἐν τοῖς ὅλοις εἴδεσι τὸ 

20 παρὰ Ὁ τὸ γὰρ ἐλλιπὲς παρὰ φύσιν. ἢἣ τὸ ἀτελές, ὡς xul ἤδη εἴς ὅ 

οὐ τὸ μὲν λέγεται ὡς πρὸς τὸ εἶδος, ὥ SENT τὸν τυφλόν φαμεν ἀτελῇ 
πρὸς αὐτὸ τὸ inde) τ ἢν πος ες 

M 

ou EY 

t χρώμενον, τὸ δὲ ὡς 

δ. ἔς φαμεν τὸ χατά τι 

ἐλλεῖπον ὧν τὸ προσεχὲς γένος πέφυχεν ἔχειν. οὕτω γὰρ τὴν ἀσπάλαχα 

25 ἀτελῇ λέγομεν πρὸς τὸ πορευτιχὸν ἀποβλέποντες τῶν ζῴων γένος, ἐν ᾧ 
» ἈΠ e) N [4 ΄ A, , , * , e L πέφυχε xal ἢ ὀπτικὴ ὑπάρχειν δύναμις. ἐλλείπουσα οὖν ταύτης ἣ ἀσπάλαξ 10 

ΕῚ ' € N Y ΄ ΄ , ) , € - y , EY 

ἀτελὴς ὡς πρὸς τὸ γένος λέγεται, ἀλλ΄ οὐχ ὡς τοῦ εἰδους πεφυχότος μὲν 

e2 o Day εἰ 

8 t πρὸς τὸ γένος τὸ προσεχές, ὅτε χαὶ τὸ ΟΝ 
Y. 

, » S Y. Ny x X M Ψ 5 ) SM NON -Ὁ ἔχειν, μὴ ἔχοντος δέ. τὸ γὰρ πορευτικὸν ἐπεφύχει, ἀλλ΄ οὐχὶ τὸ ἴδιον τῆς 

ἀσπάλαχος εἶδος, ἐπεὶ ὡς πρὸς τὸ οἰκεῖον εἶδος τελεία ἅπασα ἀσπάλαξ T, 

80 μόνων ὀμμάτων ἐστερημ, zd οὕτω γοῦν χαὶ τὰ ὄστρεα τέλεια δείχνυσιν ὁ 
᾿Αριστοτέλης τέλεια γὰρ τὰ τοιαῦτά φησι τῶν ζῴων. καὶ τοῦτο ὑπέμνησε 
διὰ τῆς ἀχμῆς τε xol φϑίσεως xol γεννήσεως, αἵτινες χινήσεις εἰσὶν ὑπὸ 
τῆς quts ἐνδιδόμεναι ζωῆς" ἃς ἔχοντα χαὶ τὰ τοιαῦτα ζῷα οὐχ ἂν τοῦ 15 
χατὰ φύσιν ἔχειν ἐλλείποι " τὸ γὰρ κατὰ φύσιν xal παρὰ φύσιν μάλιστα εἰς 

N PE ἀποβλέποντες ζωὴ ^ - ὅ ὰ Y ΚΝ Ones ἴσϑ 7 35 τὴν φυτιχὴν ἀποβλέποντες ζωὴν χρίνομεν. ὅτι γὰρ xoi ζῷα, δηλοῖ αἰσϑησίν 
τινα ἔχοντα χαὶ τὰ ὄστρεα. πολλῷ δὴ οὖν μειζόνως τέλειον ἔσται xod 
τὸ τῆς ἀσπάλαχος εἶδος ὡς καὶ πορευτιχὸν χαὶ πλείοσι χρώμενον αἰσϑήσεσιν, 

ἀλλ᾽ ὡς πρὸς τὸ ὅλον γένος τὸ πορευτιχὸν, Ἐπρτοτν ἀτελὲς vue 

ἀχμὴν μὲν οὖν xoi φϑίσιν ὡμολογημένως ἔχει xal τὰ ὄστρεα, τὸ δὲ γεννη- 90 
δ $^ - E] M Y € 1 - - y , - - 

40 τικὸν οὐ δοχεῖ, εἰ μὴ ἄρα, ὡς χαὶ τῶν φυτῶν ἔνια οὐ τῷ χαρποφορεῖν 

2 xoi (ante τὸ) scripsi: χατὰ Aa 10 οὔτε scripsi: οὐδὲ Aa 14 εἴδη (post ὅλα) 

correxi: ἤδη Aa 11 λεγομένων ἑτέρωϑι a 18 διατείνοντα ἃ 20 ἐλλειπὲς ἃ 

29 εἶδος (post οἰχεῖον) om. a 
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N ἀλλὰ τοῖς ἀπομεριζομένοις χλάδοις τὸ γόνιμον ἔχει, οὕτω χαὶ τὰ τοιαῦτα 82v 
τῶν ζῴων ὑγρότητί τινι ἀφιεμένῃ ἀπ᾿ αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν ὁμοίων γέννησιν 
ἐπιτηδείαν ἀποτελεῖ τὴν δεχομένην γῆν εἰ μὴ ἄρα xol γόνιμα μέν, οὐ 
πάντως δὲ τοῦ ὁμοίου, ὥσπερ μυῖα λέγεται σχωλήχων εἶναι γεννητιχή, ἀλλ᾽ 

5 οὐχὶ μυιῶν. συμπεραίνεται οὖν χαλῶς, ὡς εἶχεν ἂν xal τὰ ὀργανιχὰ 
μέρη τῆς πορείας. πρὸς τὴν λέξιν ἀποδιδοὺς τὸ συμπέρασμα τὴν εἰ οὖν 25 
ἢ φύσις μήτε ποιεῖ μάτην μηδὲν μυ»ἡτε ἀπολείπει τῶν ἀναγχαίων. 

ἐν γὰρ τῷ μέσῳ ὑπομνήσας, ὅτι τέλεια χατὰ φύσιν χαὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς 
διὰ μαχροῦ ἀποδιδοὺς τῷ ὥστε ἐχρήσατο. 

10 p. 432»236 ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ λογιστιχὸν χαὶ ὃ χαλούμενος νοῦς 
ἐστιν ὃ χινῶν. 

Καὶ τὸ νοητιχὸν τῆς ψυχῆς λέγεται μὴ χινεῖν, οὐχ ὡς τὸ φυτιχόν, 81 
ἀλλ᾽ ὡς μὴ μόνον χύριον τοῦ χινεῖσϑαι. οὐ γὰρ ἀρχεῖ τὸ νοεῖν οὐδὲ $ 
τοῦ νοῦ γνῶσίς τε xol ἣ βούλησις, dv μὴ καὶ ἣ σωματοειδὴς συγχινήσῃ 

15 ὄρεξις. ἀλλ᾽ οὐδὲ αὕτη μόνη ἐπὶ τῶν λογικῶν dpxsi, ἐὰν μὴ xol 6 λόγος 
ἐνδῷ. μὴ οὖν τις ἀπορείτω, πῶς ἐνταῦϑα μὲν μὴ χινεῖν εἴρηται τὸ 40 

, o ^Y ' AN 1 2 - ΄ b] - 
pev, Lies 0$ xal αὐτὸ μετὰ τῆς ὀρέξεως χινεῖν βούλεται. ἐνταῦϑα 
μὲν γὰρ ὡς μὴ τὸ ὅλον ἔχον χῦρος οὕτω λέγεται en χινεῖν, ἐχεῖ δὲ ὡς 

χινοῦν μὲν ὃν σὺν ἄλλῳ δέ’ διὸ συμφωνεῖ ταῦτα ἐχείνοις. ὃ μὲν οὖν 

20 ϑεωρητιχὸς οὐδὲ ὅλως χινεῖ ὡς ϑεωρητιχός περὶ γὰρ τὸ ἀληϑὲς χαὶ ψεῦδος 
ὃ τοιοῦτος, ἀλλ᾽ οὐ περὶ πραχτά, ἐν οἷς τὸ διωχτὸν χαὶ φευχτόν, πρὸς ἃ 
χαὶ ἐξ ὧν ἢ χατὰ φύσιν χίνησις. ὁ δὲ τὰ πραχτὰ ἐπισχοπούμενος xol διὰ 

τοῦτο xal τὸ φευχτὸν xol διωχτὸν ϑεωρῶν βούλεται μὲν ἐνίοτε T| χινεῖν ἢ 45 
ἠρεμίζειν τὸ ζῷον οὐδετέρου δέ ἐστι μόνος χύριος, ἀλλὰ xol ἠρεμεῖν ἐπι- 

25 τρέποντος τοῦ νοῦ χινεῖται φέρε T, χαρδία ἐν τοῖς φοβεροῖς xal τὰ γεννητικὰ 
μόρια ἐν ταῖς τῶν ἀφροδισιαστιχῶν ἡδονῶν ἐννοίαις, χαὶ ἀνάπαλιν χινεῖσϑαι 
ἐπιτρέποντος χαὶ φεύγειν οὐ χινεῖται τὸ ζῷον οὐδὲ φεύγει, ὡς ἔχει ἐπὶ 

τῶν ἀχρατῶν, ἔνϑα μαχομένων τοῦ τε νοῦ xol τῆς ἐπιϑυμίας χρατεῖ ἣ 
ἐπιϑυμία" τοιοῦτοι γὰρ οἱ ἀχρατεῖς. ὥστε οὐ τὸ ὅλον χύριος ὧν τῆς τοῦ 50 

30 ζῴου χινήσεως, ἐπεὶ χαὶ οἵ τὰς τέχνας ἔχοντες xol βουλόμενοι χατὰ τὸν 

λόγον χρῆσϑαι τῇ τέχνῃ ὑπὸ πάϑους ἐνίοτε εἴργονται ὡς οὐδὲ αὐτοὶ χατὰ 
τὸν λόγον ὄντες μόνον τῆς ἐνεργείας χύριοι. τὸ δὲ ὡς ἑτέρου τινὸς 
ὄντος χυρίου οὐχ ὡς τοῦ dud εἴρηται, ἀλλ᾽ ὡς τοῦ συναμφοτέρου, 
χαϑάπερ xal αὐτὸς ἐπιφέρει. οὐδὲ γὰρ τὴν ὄρεξιν μόνην εἶναι χυρίαν, χα- 

35 ϑάπερ οἱ ἐγχρατεῖς δηλοῦσι, ρου μὲν χἀνταῦϑα τῆς aucune E 
τὸν voüv, | xpatoüvroc δὲ τοῦ νοῦ διὰ τὸ τοὺς ἐγχρατεῖς τῷ νῷ xol μὴ τῇ 88: 

ἐπιϑυμίᾳ ἀχολουϑεῖν ἢ ὅλως τῇ ἀλόγῳ ὀρέξει. 

3 ἐπιτηδείαν scripsi: ἐπὶ τελείαν A: τελείαν ἃ ll post χινῶν add. νοῦς A 15 bui 

correxi: αὐτὴ Aa 11 ὕστερον cap. 10 βούλεται] λέγεται A! 20 γὰρ] δὲ 

χαὶ τὸ Ψεῦδος ἃ 21 ἐπιστρέφοντος ἃ 29 ὧν] ἐστι ἃ 
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p.433a9 Φαίνεται δέ γε τὰ δύο ταῦτα χινοῦντα, ἢ ὄρεξις 7| νοῦς, 83r 

εἴ τις τὴν φαντασίαν τιϑείη ὡς νόησίν τινα. 

Ὄρεξιν μὲν νῦν τὴν καλουμένην ἄλογον προσαγορεύει, νοῦν δὲ ἀμφι- 9 
, e ^ , ^ c ' 5 M ^ Νὰ ^ Ἁ 5 ? e led , A. 

βόλως ἢ μόνην τὴν λογικὴν γνῶσιν T, xal “πᾶσαν τὴν ἀφ΄ ἑαυτῆς ἐγειρο- 10 
Ld b » , , 

5 μένην, xol ob μόνον ὅταν ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν τὰ ὄργανα πλήττοιτο, χαϑάπερ 
ἔχει ἐπὶ τῆς αἰσϑήσεως. ὡς χατὰ τοῦτον τὸν λόγον xol τὴν φαντασίαν 
τήν γε λογικὴν νόησίν τινα εἶναι" ἴσως γὰρ ἣ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις δεῖται 
πάντως τῆς ὀργάνου τινὸς πληγῆς πρὸς τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν. ἐν δὲ τῷ 

νῷ τῷ χατὰ τὸν λόγον περιείληπται xol ἣ βούλησις. ἢ γὰρ φαντασία νῦν 
be νυν 2 ewe eter EAD oy εν 10 ὡς γνωστιχὴ μόνον ἐνέργεια εἴληπται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς καὶ ταῖς ἀλόγοις ὀρέξεσι 

ἡ τὰς ΔΑ M M m (TON y “Ὁ ἘΞ ἐᾷ TE) ^ Z ^Y E σύνδρομος " διὸ xal ὡς τῇ νοήσει νῦν συταττομένη xol ἀντιδιαιρουμένη πρὸς 15 
^ ἮΝ M » , M 

τὰς ὀρέξεις εἴληπται. ἐν μὲν οὖν ταῖς πρὸς ἄλληλα διαμάχαις τοῦ τε νοη- 
τιχοῦ xal τοῦ ὀρεχτιχοῦ 7| νοῦς χινεῖ, ὡς ἐπὶ τῶν ἐγχρατῶν, T, ὄρεξις, ὡς 

ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν ἐπὶ δέ γε τῶν T, τῷ λόγῳ πάντῃ ἑπομένων, ὡς ἐπὶ 
15 τῶν σπουδαίων, ἢ τοῖς πάϑεσιν ὅλων ἐχδεδομένων τὸ συναμφότερόν ἐστι 

τὸ χινητιχόν. χαὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀχολάστων ὃ λόγος ἑπόμενος τῷ πάϑει 
συνεργεῖ, xol ἐπὶ τῶν σωφρόνων T ὄρεξις ἑχουσίως ὑπείκει τῷ λόγῳ. ταῦτα 90 

δὴ καὶ ὃ ̓ Δριστοτέλης φιλοσοφῶν ἐξ ὑποϑέσεως ἔφη εἴτις τὴν φαντασίαν 
τιϑείη ὡς νό διὰ τὸ ἀμφίβολον. ὡς μὲν γὰρ σ ειδὴς ζωὴ οὐ j| ὡς νόησιν διὰ τὸ ἀμφί . ὡς μὲν γὰρ σωματοειδὴς ζωὴ οὐ 

90 νόησις, ὡς δὲ xai ἀφ᾽’ ξαυτῆς ἐγειρομένη ποτὲ ταύτῃ πρὸς τὸν λόγον 
χοινωνοῦσα λέγεται xol αὐτὴ νόησις. εἰπὼν οὖν T, ὄρεξιν εἶναι τὴν χινοῦσαν 
ἢ νοῦν, ἐπειδὴ πολλὰς χινεῖται χινήσεις τὰ ζῷα κατὰ φαντασίαν, τὰ μὲν 
» 5 ΄ δὶ A / eo » - - 

ἄλογα καὶ χατὰ μόνην αὐτήν, τὰ δὲ λογιχά, ὅταν ἢ μὴ ἐνεργῇ ἐν αὐτοῖς ὁ 25 
^ 

λόγος ἢ μὴ χρατῇ τῶν παϑῶν, οἷον ἀπολογεῖται, διὰ τί ἢ νοῦν & ἴθ τ Dag spa cr] , tun i Ὁ ἢ 
» 5 ^ ^ e , 25 M N 4 c - - 2 M 

95 ὄρεξιν. ἀληϑὴς γὰρ ὃ λόγος, ἐὰν xol τὴν φαντασίαν ὡς νοῦν τιϑεῖτο, ἐπεὶ 
* ΄ - - Y - - Ἂ τρία εἶναι δεήσει τὰ χινοῦντα, νοῦν φαντασίαν ὄρεξιν, ἐν τῷ νῷ, ὡς εἴρηται, 

xal τῆς βουλήσεως συνειλημμένης. δεῖ δὲ ὑποστίξαντας ἐν τῇ λέξει μετὰ 
τὴν ταῖς φαντασίαις οὕτως ἐπαγαγεῖν καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις οὐ 
νόησις οὐδὲ λογισμός ἐστιν, ἀλλὰ φαντασία. ἄμφω γὰρ ταῦτα 

80 χινητιχὰ χατὰ τόπον, νοῦς xal ὄρεξις, T, ἰδίᾳ, ὡς εἴρηται, ἐπὶ τῶν 80 
ἐγχρατῶν xol ἀχρατῶν, T, χοινῇ, ὡς ἐπὶ τῶν ἀχολάστων καὶ σπουδαίων " 

iJ o M [cd 57 M c » ^ i » , -- 

πλὴν ὅτι καὶ ὅτε ἰδίᾳ τὸ ἕτερον, οὔτε τὸ νοητιχὸν ἄνευ βουλήσεως χινεῖ 

(ὄρεξις δέ τις χαὶ ἢ βούλησις, ἀλλ᾽ οὐχ ἄλογος) οὔτε τὸ ἀλόγως ὀρεχτιχὸν 
ἄνευ φαντασίας, οὐ μόνον ὡς γινωσχούσης, ἀλλὰ χαὶ ὡς συγχατατιϑεμένης 

35 χαὶ χρατουμένης τῇ ὀρέξει. ἀλλὰ xal ὅτε τὸ συναμφότερον χινεῖ, τῷ 
ὀρεχτιχῷ xal ὃ νοῦς ἀχολουϑῶν χινεῖ, τῷ οἰχείῳ δηλαδὴ ἐπὶ τῶν σπουδαίων, 

-» e ^ 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀχολάστων τῷ ἀλόγῳ. διὸ ἐρεῖ ὡς μάλιστα προχρίνων τὸ 85 ἢ 

P" δ. τ x ὀρεχτιχὸν εἶναι τὸ χινητιχόν" χἂν γὰρ ἢ μετὰ νοῦ T, μετὰ φαντασίας, ἀλλ᾽ 
e AS σ - -- , M iJ 2 - 2 M τ d ^ M "c. ἡγούμενον ὅμως χινεῖ. xal γὰρ ἐν τοῖς πραχτοῖς τὸ διῶχον ἣ φεῦγον χινεῖ 

40 τοῦτο δὲ ὀρεχτιχόν. διὸ χαὶ αὐτὸ χινούμενον ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ χινεῖ. χινητιχὸν 

1 τὰ om. a et Aristoteles 11 ἀντιδιῃρημένη ἃ 25 τιϑῆται ἃ 29 ἀλλὰ repetit A 

32 οὔτε scripsi: οὐδὲ Aa 91 &p& v. p. 297,25 sqq. 39 πραχτιχοῖς Α' ἃ 
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δὲ τὸ ὀρεχτὸν τοῦ ὀρεχτιχοῦ οὐχ ὡς νοῦ ἢ φαντασίας, ἀλλ᾽ ὡς ὀρεχτικοῦ. 83r 
γοῦς δὲ χινεῖ 6 πραχτιχός. οὗτος γὰρ ὃ διώχων T, φεύγων, διαφέρων τοῦ 
ϑεωρητιχοῦ τῷ τέλει. τοῦ μὲν γὰρ τέλος τὸ ἀληϑές, τοῦ δὲ τὸ πραχτὸν 40 

ἀγαϑόν: xol τῷ μὲν ἐν εἶ ϑεωρία τὸ τέλος, τῷ ὃξ μετὰ τὴν χίνησιν. xoi 
5 τοῦτο αὐτῷ σημαίνει τὸ ἕνεχά τοῦ λογίζεσθαι" οὐ γὰρ ἐν τῷ λογίζεσϑαι 

τὸ τέλος ὡς ἐν τῷ ϑεωρεῖν, ἀλλὰ χινηϑῆναι δεῖ μετὰ τὸν λογισμόν χαὶ 
ἐπὶ τῇ χινήσει τυχεῖν τοῦ τέλους. χαὶ οὐ μόνος ὃ ὃ πραχτιχὸς ἕγεχά του. 
ἑτέρου ὄντος παρὰ τὸν λογισμὸν τοῦ τέλους, ἀλλὰ χαὶ πᾶσα ὄρεξις" χαὶ γὰρ 
ἣ ἄλογος ἕτερον ἔχει τὸ ὀρεχτὸν τοῦ ὀρέγεσϑαι. οὗ γάρ. c φησίν, $ ὄρεξις 

10 (χρὴ δὲ δασῦναι τὸ οὗ, ἵνα δηλοῖ τὸ ὀρεχτόν). τοῦτο. φησίν, ἀρχή ἐστι 6 
τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ, ἐπειδὴ ὀρεχτιχόν τι χαὶ ὃ πραχτιχὸς νοῦς, ὑπὸ ὃ 
τοῦ ὀρεχτοῦ τὸ τ χινεῖται. χἂν qoe ἔνδοϑεν “ἐγείρηται, ὡς πρὸς τ 

ὀρεχτὸν ὅμως ἵεται" xal ταύτῃ λέγεται ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ χινεῖσϑαι. τὸ 

ἔσχατον τούτου ἀρχὴ τῆς πράξεως, τούτου τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ ἔσχατον 
15 λέγων, εἰς ὃ καταλήγει ὁ λογισυὸς ὃ το οἷον εἰ ἔχθος τις σχέπης 

ἐν χειμῶνι ἐπινοεῖ xa ἡ Χογίξεται, ὅπερ ὀρεχτὸν ἦν αὐτῷ ὅπως ὀφείλει εἰς 50 

ἔρ 10v το χαὶ λογιζό ζόμενος εὕροι τῶν ὑποστηριζόντων δεομένην xal ἀνε- 
' 

χόντων xol διὰ τοῦτο λίϑων xol πλίνϑων πρὸς τὸ ἀνέχεσϑαι χρήζουσαν" 

nr δὲ χαὶ τὰς πλίνϑους xal τοὺς γ σα: ἐπὶ ϑεμελίοις jog seus 

20 ὡς τὸν πάντα λογισμὸν χαταλῆξαι αὐτῷ εἰς τοὺς ϑεμελίους, oi ἀρχὴ γίνονται 

τῆς πράξεως. δεῖ γὰρ ϑεμελίους πρὸ πάντων deus χαὶ τότε λίϑους 
M A xoi πλίνϑους, χαὶ ἐπὶ τούτοις τὴν σχέπην ὑστάτην ϑέντα ἔχειν τὸ ὀρεχτόν, 

ὅπερ ἦν ἣ σχέπη. | 

p. 4588411 Ὥστε εὐλόγως δύο ταῦτα το τ το τὰ χινοῦντα, ὄρεξις 88ν 
35 xal διάνοια aper τὸ ὀρεχτ τιχὸν γὰρ χινεῖ, xal διὰ τοῦτο 

"ἢ διάνοια χινεῖ, ὅτι ἀρχὴ ταύτης ἐστὶ τὸ ὀρεχτικόν. xal f, 

φαντασία δὲ ὅταν χινῇ, οὐ χινεῖ ἄνευ ὀρέξεως. 

Δι’ ὧν προχρίνει ὡς χινήσεως μᾶλλον αἴτιον τὸ ὀρεχτιχὸν x 3 συγχατα- 5 
τιϑέμενον τῇ ὀρέξει αὐτὸ χινεῖ. ὡς ἡγεῖσϑαι ἀεὶ ἐν τῷ χινεῖν τὴν ὄρεξιν 

80 τοῦ γνωστιχοῦ, χἄν τε νοητιχὸν ἢ xdv τε φανταστιχὸν τὸ γνωστιχόν. 

p.433321 "Ev δή τι τὸ χινοῦν τὸ ὀρεχτιχόν 

Ἤτοι τὸ ὀρεχτόν: διπλῇ γὰρ ἣ Ἱραφή- ὃ μὲν οὖν σχοπὸς εἰς ἕν τὸ 18 
χινοῦν τὴν x«i? δρμὴν τοπιχὴν χίνησιν τῶν ζῴων ἀνα E τὴν αἰτίαν, 

H - ΄ ARE 2 -" M » σ᾽ DNI SOL eu 
χαὶ τοῦτο τι ποτε ἔστιν εχῴυηναι. χαὶι TEES εἰς 000 2 ὠσπερ ξῶς νὺν ἐλε s: 

Y 35 t Ἰνωστιχὸν χαὶ τὸ ὀρεχτιχόν, ἀλλὰ χαὶ ἄμφω εἰς ἕν. μιᾶς γὰρ οὔσης 30 
τῆς ao ἣν τῶν ζῴων χινήσεως ἕν xal τὸ αἴτιον ἀποδοτέον. ὥστε 

1 ἀλλ᾽ ὡς ὀρεχτιχοῦ om. A 2 δὲ] γὰρ A 4 ἐν om. ἃ 19 τοὺς λίϑους καὶ τοὺς 

πλίνϑους ἃ 25 τὸ ὀρεχτιχὸν --- 27 ὀρέξεως repetit ἃ 28 τὸ ὀρεχτιχὸν αἴτιον ἃ 

ante συγχατατιϑέμενον desideratur τὸ γὰρ γνωστιχὸν 32 ἤτοι τὸ ὀρεχτὸν om. ἃ 
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x«i ὅταν δύο ἄττα ἑνὸς xol τοῦ αὐτοῦ αἰτιώμεϑα, x«i ἕν τι χοινὸν τὰ 83v 

e 

δύο νομιστέον ἡμᾶς αἰτιᾶσϑαι, εἰ μέλλοιμεν ἑνὸς xal τοῦ αὐτοῦ πράγματος 
i ὃ ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ, εἰ δύο λέγων ἣν τὴν αἰτίαν ἀποδιδόναι. ὅπερ χὰ 

τὰ χινητιχὰ νοῦς xal ὄρεξις, χατὰ χοινὸν ἄν τι εἶδος ἐχίνουν, 
e ^F C. Ne. e , , EC VN Ἁ 5 ) » MAE 

ὡς δέον τοῦ ἑνὸς ἕν τι πάντως αἰτιᾶσϑαι. x«i γὰρ εἰ xac! ἄλλο μὲν τοδί, 

xav ἄλλο δὲ ἕτερόν τι εἴη αἴτιον τοῦ ἑνὸς χαὶ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ὡς 

yb ὃς xol ὅλον οὐδέτερον ἔσται. δεῖ οὖν εἶναι τὸ τοῖν δυοῖν αἴτιον περιεχτιχόν, 

Qa Qn 

^ 

M CIN »v M 5 b y M ^N -᾽᾿ ,. ἃ 5» 

ὅλον χαὶ ἑνὸς ἔσται τοῦ αἰτιατοῦ αἴτιον. τοῦτο δὴ ζητῶν τὸ ἕν οὐχ 

X τὸ ὀρεχτιχὸν χαὶ γνωστιχὸν ἄνεισιν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ὀρεχτικὸν 
bc 

εἰς ἄλλο τι παρὰ 
αἰτιᾶται ὡς προηγουμένως ὃν χινητικόν, τοῦ γνωστιχοῦ οὐ προηγουμένως 
ἀλλ᾽ ὡς συνεργοῦ τῷ ὀρεχτιχῷ χινοῦντος, χαὶ οὐδὲ ἄλλως ἢ ὅτε μετὰ 
ὀρέξεως καὶ f, γνῶσις γίνεται, ἵνα xol τὸ γνωστικὸν χατὰ τὴν ὄρεξιν χινῇ. 

$ ὃὲ ὄρεξις xdv πάντως μετὰ γνώσεως, ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὴν γνῶσιν, xa 
ec M ^N ὌΝ τ ^ Y EN cd ἣν 2 M i p A 15:6 E. ἑαυτὴν δὲ διώχει ἢ φεύγει xal διὰ τοῦτο χινεῖ. ἐπεὶ οὖν xol ἢ ὄρεξις 

3, Ὁ ^ m A e N ^ » ES ». iJ » - » 

xou Qe. τ γνῶσις χατὰ τὴν ὄρεξιν (οὐ γὰρ ἄλλως χινεῖ οὔτε 

διώχει ἣ φεύγει, εἰ μὴ μετὰ ὀρέξεως εἴη), χαλῶς ὃ φιλόσοφος τὸ ὀρεχτιχὸν 
ὡς προηγουμένως ΠΩ ἀφορίζεται" χαὶ γὰρ ὅτε τὰ δύο B xo 
διὸ xoi ὃ ᾿Αριστοτέλης οὐ χινεῖν λέγει τὸν νοῦν ἄνευ ὀρεξείος, ἐπειδὴ χαὶ 

ἢ βούλησις οἰχεία ἐστὶ τοῦ νοῦ ὄρεξις. οὐ χινεῖ δὲ ὃ νοῦς ἄνευ βουλήσεως, 

οἷος ὃ ϑεωρητιχός: fj δὲ ὄρεξις ὅταν μετὰ φαντασίας εἴη. ὁποία ἢ d ς εωρητιχός: | δὲ ὄρεξις μετὰ € ς εἴη. & ἢ ἄλογος 
χαλουμένη, χινεῖ ἄνευ λόγου. τοῦτο τοίνυν δειχτιχὸν τοῦ προηγουμένως 
χινητιχὸν εἶναι τὸ ὀρεχτιχόν, τὸ τὴν γνῶσιν μὲν χωριζομένην τοῦ ὀρεχτιχοῦ 
μὴ χινεῖν, τὴν δὲ ὄρεξιν παροῦσαν εἴτε ἐν τῷ λογικῶς γινώσχοντι εἴτε ἐν 

φαντασίᾳ χινεῖν, xwr' αὐτὸ τὸ ὀρεχτιχὸν ἰδίωμα πρὸς τὸ διωχτὸν ἱεμένην 

ἢ τὸ φευχτὸν ἀποστρεφομένην. ταῦτα δὲ ὁρισάμενος διαχρίνει ἐφεξῆς, ποία 
μὲν dj χατὰ τὸν νοῦν γνῶσίς τε χαὶ ὄρεξις, ποία δὲ ἢ χατὰ τὴν φαντασίαν 
32 225€ M [4 / σ t P 2 M Εν ^ 4 2 C n αὐτὴ xai ἑαυτὴν ἑχατέρα, ὅτι ἢ μὲν ὀρϑὴ ἀεί, ὅταν δηλονότι χαϑ᾿ αὑτὴν 

- - - 

ἡ χαὶ μὴ ταῖς χείροσι ζωαῖς τε xol γνώσεσι συμπλέχηται, ἢ δὲ xol ὀρϑὴ 
M 5 (2 ^ 5 I -" - 

χαὶ οὐχ ὀρϑὴη f, φανταστιχὴ διὰ τὸ ἀόριστον. εἰ μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ τοῦ 
, , “Ὁ - 

λόγου τὸ ὀρεχτιχὸν γράφοιτο, σεσαφήνισται χαλῶς, ὅπως ἐστὶ τοῦτο ὡς 
ἕν χινητιχόν" εἰ ὃὲ τὸ ὀρεχτὸν εἴη γεγραμμένον, τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν ληπτέον 
ὀρεχτιχόν, τουτέστι τὸ ἅμα ὃν χαὶ ὀρεχτὸν χαὶ ὀρεχτιχόν. ὡς γὰρ τὸ xac 
ἐνέργειαν eee ταὐτὸν τῷ desse τῷ χαὶ ἀνάπαλιν, οὕτω xal τὸ 
x«t ἐνέργειαν ὀρεχτιχὸν τ τὸ πηι Sigo ἕν xai ταὐτὸν τῷ Ümo- 
ξιμένῳ" δεῖ γὰρ ἐγνῶσϑαι τῷ ὀρεχτικῷ τὸ ὀρεχτόν, ἵνα γένηται χατ᾽ 

ἐνέργειαν τὸ ὀρεκτὸν χαὶ ὀρεχτιχόν. χαλῶς οὖν συνεπεράνατο ἀεὶ λέγων 

ὃς χινεῖν τὸ ὀρεχτόν, χἄν τε τὸ ὀρεχτὸν ἢ xoi ἐν ἀρχῇ γεγραμμένον, xdv 

& τὸ ὀρεχτιχόν, ἐπειδὴ τὸ xwv ἐνέργειαν ὀρεχτιχὸν ταὐτὸν τῷ ÓpextQ. : . εὶ 
^ 

τὸ δὲ ὀρεχτὸν ἣ ἀχηϑῶς ἢ ἢ φαινόμενόν ἐστιν ἀγαϑόν, xdv μὴ T. οὐδὲν 
- , 5 , , ^ , M 5 , A v γὰρ ἢ τῶν χαχῶν ἢ τῶν μέσων ἐφετόν. ἀλλὰ μόνως τὸ ἀγαϑόν" χαὶ εἴ τι 

τὸ ἀγαϑὸν ὑποδύεται, ὡς ἀγαϑὸν xal αὐτὸ γίνεται ὀρεχτόν, ὡς πανταχοῦ 

lacunam significavi 94 «xai τὸ ὀρεκτὸν addidi 

25 

40 
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xoi παρὰ Πλάτωνι ὁμολογεῖται, xoi ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους ἐν τοῖς ᾿Ηϑιχοῖς 88ν 
παραδέδοται, τοῦ ἀγαϑοῦ πάντα ἐφίεσθαι λέγοντος. τοῦ μὲν οὖν ἀγαϑοῦ 

e τοῦ xav | αὐτὴν τὴν ἀλήϑειαν xal ὃ ϑεωρητιχὸς & ἐφίεται" ὃ δέ γε πραχτιχὸς 84r 
χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὁ ὀρεχτιχὸς τοῦ πραχτοῦ. χοινότερον γὰρ πραχτὸν εἴρηχε 
-“ ^ M - 

νῦν οὐχὶ τὸ ἀνθρώποις μόνοις διωχτὸν xal φευχτόν, ἀλλὰ χαὶ τὸ τοῖς 
Ἃ ἀλόγοις ζῴοις. ὃ xol ἀφορίζεται ὡς ἐνδεχόμεν oy ἄλλως ἔχειν, γενητὸν ὃν 

χαὶ oby ὡσαύτως ἀεὶ ἐχβαῖνον" τὸ γὰρ τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀγαϑὸν ἀναγχαῖον 
τό τε χράτιστον. συμπερανάμενος Oi τὸ MN αὐτῷ πρόβλημα, τί τὸ 
χινητιχὸν προηγουμένως μόριον τῆς ψυχῆς τῆς χατὰ τόπον τοῖς ζῴοις χι- 
νήσεως, ὗ E πάλιν πολλὰ μὲν xà τῆς ψυχῆς εἶναι μόρια; οὐ το- 
πιχῶς δὲ ἀλλὰ χατὰ τὰς δυνάμεις διαιρούμενα ὡς τῷ λόγῳ ὄντα διάφορα. 

διὸ xal πλεῖστα συνυπάρχειν δυνατὸν τὰ αὐτὰ ὄντα τῷ ὑποχειμένῳ, χατὰ 
διαφόρους ἐπιβολὰς δυνάμενα πλείω ἐπινοεῖσϑαι, ὥσπερ αὐτὸς ἐμνήσϑη., 
“τ αἰσϑητιχόν, νοητιχόν, βουλευτιχόν, ἔτι ὀρεχτιχόν. τὸ 
γὰρ i ER uby ὥμολογημένως τοῦ νοητιχοῦ χαὶ βουλευτιχοῦ xal αὐτοῦ γε 

τοῦ ὀρεχτιχοῦ πλέον διέστηχεν ἢ ἀλλήλων τε τὸ ἐπιθϑυμητιχὸν χαὶ ϑυμιχὸν 
χαὶ τοῦ λόγου. χοινωνεῖ γὰρ ταῦτα χαὶ ἀλλήλοις χαὶ τῷ λόγῳ χατὰ τὴν 

ὄρεξιν. νοητιχὸν ὃὲ νῦν τὸ ϑεωρητιχὸν εἶπεν, ἵνα τὸν πραχτιχὸν νοῦν τῷ 
βουλευτιχῷ σημαίνῃ. τὸ δὲ dur διαφέρει τοῦ Peer ὡς χοινό- 

τερον διὰ τὸ χαὶ ἄλογόν τι εἶναι ὀρεχτιχόν. δείχνυσιν οὖν διὰ τούτων, (oc, 
εἰ χρὴ τὰ τῇ δυνάμει διεστηχότα μόρια ἐχτίϑεσϑαι, τὰ πλέον διεστηκότα 

ἐχϑετέον μᾶλλον T, τὰ ἐγγύς. εἴρηται δὲ ὡς προὔχειτο ἐν ΠΟολιτεί 
παιδείαν χρήσιμα μόρια ἐχτίϑεσϑαι: xal διὰ τοῦτο μόνα τὰ τρία παραδέ- 

V 

2 δωχεν, ὥσπερ xoi Tec NE ἐν τοῖς ᾿Ηϑιχοῖς λόγον τε xal ὄρεξιν. 

p.433»5 Ἐπειδὴ αἱ ὀρέξεις γίνονται ἐναντίαι ἀλλήλαις. 

Μνησϑεὶς ἤδη τῶν ἐγχρατῶν τε xol ἀχρατῶν σαφῶς νῦν διορίζεται, 
ὡς ἀμφότεροι οὗτοι ἐν διαμάχῃ δύο τινῶν ὀρεχτιχῶν συνίστανται, τοῦ μὲν 
ὄντος Ào τι τοῦ δὲ ἀλόγου. οἷν χοινὸν ἀμφοῖν τὸ ἁπλῶς ὀρεχτιχόν, οὐχ 
ὡς γένος εἰς εἴδη σύστοιχα διαιρούμενον, ἀλλὰ μᾶλλον ὡς τ 
ἔχον" χρεῖττον γὰρ τὸ τοῦ λόγου ὀρεχτιχὸν τοῦ τῆς SOT ὡς εἶναι χοι- 
γωνίαν ἐν αὐτοῖς χαὶ διαφορότητα. πρὶν δ᾽ ἀποδοῦναι πρὸς 
IUE ἐν μέσῳ ὑπαμεμνήσχει, ἐν τίσι πέφυχεν T, διαμάχη γίνεσϑαι, ὅτι 
ἐν C Het iy οἷς συμπέπλεχται $; λογικὴ ζωὴ πρὸς τὴν ἄλογον xoi 
διαφέρεται πολλάχις πρὸς αὐτὴν χαὶ ἐναντιοῦτα!. ἐν γὰρ ἀνθρώποις ὁ μὲν 

λόγος. χρόνου ὧν utu χός, xul τοῦ μέλλοντος ἔχει συναίσϑησιν, ὥσπερ 
2 H 

xdi τοῦ mapeyrxócoc* ἣ δὲ ἐπιϑυμία, ὥσπερ χαὶ πᾶσα f, ἄλογος ζωὴ χρόνου 
v , 

οὖσα ἀνεπίγνωστος, οὐ διορίζει τὰ χρονιχὰ μέτρα, ἀλλὰ xdy πλήττηται ὑπὸ 
2 

τοῦ παρεληλυϑότος, οὐχ ὡς παρεληλυϑὸς αὐτὸ γνωρίζει, ἀλλ᾽ ὡς πάσχουσα , ( peAT^ , 

2 

10 

15 

4 πραχτιχὸν À εἴρηται ΑἹ 13 ἐπι- 
βουλὰς A 20 τι] τε À 22 εἴρηται v. p. 289, 17 24 ἐν τοῖς Ἠϑιχοῖς] v. p. 289,12 sqq. 

25 ἐπεὶ δὲ ἃ et Aristoteles 91 ἐπεὶ 4 
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10 

15 

30 

35 

^ ΄ μόνον ὑπ᾽ αὐτοῦ τῇ μνήμῃ τοῦ πάϑους. xol νῦν γὰρ τοῦ παρόντος ἄντι- 84: 

λαμβάνεται οὐχ αὐτῷ τούτῳ ἐφιστάνουσα ὅτι πάρεστιν, ἀλλ᾽ ὡς δρῶντος 
αἰσϑανομένη. διότι 6 μὲν νοῦς τε χαὶ λόγος οὐ πρὸς τὸ παρὸν μόνον ἀλλὰ 35 

' hi Ὰ y , ^ » [4 M 3 C , M Χ 3 , 

χαὶ πρὸς τὸ μέλλον τείνει τὴν ὄρεξιν, f, δὲ ἐπιϑυμία τὸ παρὸν ἀεὶ τίϑεται 
τέλος, οὗ xal αἰσϑάνεται: xoi ὃ μὲν λόγος οὐ τοῦ ἡδέος μόνου, ἀλλὰ xoi 

σον - , 5 , ^ , ' x [d 5 € Ἃ 5 , e , 

τη L Ὁ τεγετ χρῖὶνε ἢ ς 4] τὴῦ ἀγαϑο αν χξται οια ptyet 3 αρ το Ὁ ὡς 00 πᾶν ον ἀγαϑόν , ξντοι i 
*, , N δ , e LÀ ^ δῷ e 5 ^ m , A ^ 

ἐπιϑυμία xal πρὸς μόνον ὁρᾷ τὸ TOO, ὡς ἀγαϑὸν τοῦτο πάντως ὄν, xol 

πρὸς τὸ παρὸν ἀλλ᾽ οὐχὶ xol πρὸς τὸ μέλλον, διὰ τὸ τοῦ χρόνου ἀνεπί- 
σ 4-1 XY SIN M [4 M xr SY ^N ,F - “5 , ^ ^ 

ἡνωστον. ὅταν οὖν τὸ μὲν παρὸν ἡδὺ ἢ; τὸ δὲ μέλλον ἢ ὠφέλιμον ἣ χαὶ 40 

μειζόνως $050, ἣ. μὲν ἐπιϑυμία τὸ παρὸν ἐπιδιώχει, 6 δὲ λόγος χατὰ φύσιν 

ἔχων τὸ μέλλον, ἐὰν ἡ ἀγαϑόν, μάλιστα. ἅτε γὰρ μὴ διαχρίνουσα τὸ μέλλον 
3X d , € 5 , M hi € SN e e M ^ M σον L1 

ἀπὸ τοῦ παρόντος T, ἐπιϑυμία τὸ παρὸν ἡδὺ ὡς ἁπλῶς ὃν xal ἡδὺ xai 

ἀγαϑὸν ἀποδέχεται. ὡς γὰρ ταὐτόν, ὅπερ $00, τοῦτο xol ὡς ἀγαϑὸν διώχει. 
“Ὁ bAJ 5 , , N Ἁ 5 bb Χ ^ 5 , mM e , 

ταῦτα δὴ ἐν μέσῳ εἰπὼν λοιπὸν ἀποδίδωσι πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς ῥηϑέντα 
, 

ἐπειδὴ σύνδεσμον. ὡς 

p.433»10 Εἴδει μὲν dy ἕν εἴη τὸ κινοῦν τὸ ὀρεχτικόν, ἥ ὀρεχτιχόν, 45 

πρῶτον δὲ πάντων τὸ ὀρεχτόν (τοῦτο γὰρ χινεῖ οὐ χινούμενον 
- € ^ —M E m^ tX , δ - 

τῷ νοηϑῆναι 7, φαντασϑῆναι), ἀριϑμῷ δὲ πλείω τὰ χινοῦντα. 

τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς xol πρὸς ἕν. πρὶν ὃὲ πάλιν ἀποδοῦναι πρὸς τὸ εἴδει μὲν 
ἂν £y εἴη “πλείω δὲ τῷ ἀριϑῳυᾧῷ᾽ διότι δύο τὰ ὀρεχτιχὰ χαὶ ) 50 ἕν εἴη “πλείω δὲ τῷ ἀριϑμῷ. ρ χαὶ μαχόμενα 
917, 5 , , X Χ AN SA 5 , 5 /, € , 

ἐνίοτε ἀλλήλοις, τό τε λογιχὸν xoi τὸ ἀλόγως ὀρεγόμενον, ἐν μέσῳ ὑπέμνησεν 

ὡς πρὸ τοῦ ὀρεχτιχοῦ τὸ ὀρεχτὸν χινεῖ, ἐπεὶ xal τὸ ὀρεχτιχὸν διὰ τὸ ὀρεχτὸν 
- / I ' , , 30 UN b! » , ΝΜ, 5 Y π᾿ 

χινεῖ. προηγουμένως οὖν τὸ ὀρεχτόν, οὐχὶ τὸ ἔτι δυνάμει ὄν, ἀλλὰ τὸ ἤδη 
ἐνεργείᾳ γενόμενον" τῷ γὰρ νοηϑῆναι T, φαντασϑῆναι, ὅτε καὶ ταὐτόν 

ἐστι τῷ ὀρεχτικῷ χατά γε τὸ ὑποχεί μενον, ἐπεὶ καὶ τότε τῷ λόγῳ διαφέρον, 84v 
προηγεῖται τοῦ ὀρεχτιχοῦ. τὸ γὰρ ὀρεχτικχὸν ὡς τέλους τοῦ ὀρεχτοῦ ἀν- 

τέχεται. 

p.433»13 Ἐπεὶ δέ ἐστι τρία, ἕν μὲν τὸ χινοῦν, δεύτερον δὲ ᾧ 

xtyet, τρίτον τὸ χινούμενον; τὸ δὲ χινοῦν διττόν, τὸ μὲν 
, , b ἀχίνητον, τὸ δὲ χινούμενον. 

Βούλεται μὲν διὰ τούτων ὅσα τὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν κατὰ τόπον 5 
τῶν ζῴων χίνησιν συναγαγεῖν τε xal παραδοῦναι, xal οὗτος 6 σχοπὸς τοῦ 

ῥητοῦ. ἀλλὰ πρὶν τῶν χατὰ μέρος ἔχεσϑαι, δεῖ τῇ λέξει, ὡς xol οἱ ἐξη- 

γηταὶ ἐφιστάνουσιν, ἐπιστῆσαι, ὡς ἀρξάμενος ἐκ τοῦ ἐπεὶ συνδέσμου ὥς τι 

ἀποδώσων οὐ φαίνεται ἀποδιδούς. ἀλλὰ προσυπαχουστέον ὑποστίξαντας 
A b Ὑ ^N Y 5 , N X , m , 

μετὰ τὸ ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀχίνητον, τὸ δὲ χινούμενον τοῦ τέσσαρα ἂν 

15 ἐπεὶ ἃ 16 εἴη ἕν ἃ 1 ὀρεχτικόν om. A 11 χινεῖ xai οὐ ἃ 26 ἐπειδὴ ἃ 

ἐπειδὴ δὲ ἃ 30 ante τρίτον add. καὶ ἔτι ἃ 91 τὸ δὲ κινοῦν xal χινούμενον ἃ 
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εἴη τὰ συντελοῦντα πρὸς τὴν τοιάνδε χίνησιν. ἐφ᾽ οἷς εὐλόγως χαταριϑμεῖται, 84v 
* - τίνα τὰ τέσσαρα" τὸ ὀρεχτόν, τὸ ὀρεχτιχόν, τὸ ᾧ χινεῖ, τὸ χινούμενον. τρία 10 

Χ jJ 7 5 P.— GN Ἃ -€ Y KM ES AE dcs MY x μὲν γὰρ φϑάνει ἠριϑμηχώς, τὸ χινοῦν, τὸ ᾧ χινεῖ, τὸ χινούμενον " τὸ δὲ 
χινοῦν διττὸν ἐπιφέρων εἶναι, τὸ μὲν ἀχίνητον, τὸ OE χινοῦν xal χινούμενον, 

- 3 - - A - ^ Qc ε 

χινοῦν᾽ τῷ γὰρ φαντασϑῆναι ἢ cn ὡς εἰπ 

5 τέσσαρα λοιπὸν πάντα χαταριϑωεῖται. ἀχίνητον υὲν οὖν ἐστι τὸ ὡς δρεχτὸν h h [ D i 

τε, τουτέστιν ἐνεργεία γενό- 

μενον ὀρεχτόν, ὅτε xol ταὐτὸν τῷ ὑποχειμένῳ γίνεται τῷ ὀρεχτιχῷ,, χινεῖ. 15 
i Pec χιυεϊη πὸ ébexe 7 Dono δα ἐμ EET χαὶ προηγουμένως χινεῖ τὸ ὀρεχτιχόν, ἢ τῷ λόγῳ αὐτοῦ διαφέρει, ἐπειδὴ 

e Ν ΄ Y 3113 ' T ἼΡΕΝΕ ANN. Sí AN ' , ὡς πρὸς τέλος τὸ decus τὸ ὀρεχτιχὸν χινεῖται. μένει δὲ αὐτὸ τὸ τέλος 
10 ἀχίνητον xal οὐκ αὐτὸ πρὸς τὸ ἐρῶν φέρεται. οὕτω μὲν οὖν τὸ ὀρεχτὸν 

χινεῖ ὡς ἀχίνητον. τὸ δὲ ὀρεχτιχόν, ὃ xoi peser χινεῖ τὰ χινού- 
τὴν τάξιν αὐτοῦ ES 

μενα, ὑπὸ τοῦ τς διαναστὰν χαὶ εἰς τ ἰ 

ταδίωξιν χινεῖ 90 

ίᾳ τινὶ ἀλλ᾽ 
, M 

ἐρῳ τινὶ με- 

ὃ 
τοῦτο χινεῖσϑαι λε τος xav αὐτὴν τὴν τοῦ ὀρεχτοῦ μ 
τὸ ζῷον, συμφυὲς αὐτῇ ὑποχείμενον ὄργανον: διὸ xal οὐ 

15 αὐτοφυῶς τῇ ἐχείνης δρμῇ συγχινεῖται. χινεῖ OE χρώμενον & 
ταξὺ ὄντι αὐτοῦ τε τοῦ χινοῦντος, τοῦ ὀρεχτιχοῦ φημι. χαὶ τοῦ χινουμένου, 
σ 2 N 

Ü 

ὅπερ ἐστὶ τὸ Coo £y 6 ᾿Αριστοτέλης λέγων i 
E T» 

c1 o c cl o o2 Q^ εὶ o^ w- uU 
i ὃ 

ἐν τῷ [Περὶ χινήσεως ζῴων τὸ πνεῦμα λέγειν τὸ ζωτιχὸν ἐν ἡμῖν, ὃ μεταξὺ 

τῆς τε κινούσης χαρδίας χαὶ τῶν στερεωτέρων χινουμένων τοῦ ζῴου μορίων 

ὃ 

- 
Ψ 

τ» δι 
ι 20 τυγχάνει ὄν. λέγει ἄλλο τι μεταξὺ τῶν τε ἄνω χαὶ χάτω 25 

x 3 , & ἐν ἐχείνῳ χα 
τοῦ ζῴου μορίων, xal τῶν δεξιῶν χαὶ ἀριστερῶν, ὅπερ ἐν ἐπιφανείᾳ μᾶλλον 

ha 

L i 

τίϑεται συναπτούσῃ τὰ ἀντιχείμενα μόρια, ὅταν T, ἄνω ἢ χάτω ἣ δεξιὰ ἢ 
5 

i ἀριστερὰ χάμπτηται αὐτό, πῇ μὲν χινούμενον πῇ δὲ ἠρεμοῦν. ἐν γὰρ τῇ E 

χάμψει edes ϑάτερον μὲν τῶν Pug ede ux υορίων χινεῖσϑα!, ϑάτερον 

25 0E ἠρεμεῖν. ἐπειδὴ τὸ χινούμενον πάντως πρός τι ἑστὼς ἐρειδόμενον οὕτω 
χινεῖσϑαι βούλεται. συμβα τς τοίνυν τὴν μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων ἐπι- 30 

φάνειαν ὡς μὲν πέρας τοῦ ἑστῶτος ἠρεμεῖν, συγχινεῖσϑαι δὲ τῷ χινουμένῳ 
ὡς τούτου ἀρχήν. ἀλλὰ ταῦτα μέν, χἂν τὸ πνεῦμα λέγῃ τις, xdy τὴν 
τοιαύτην οτος σωματιχὰ εἶναι ὁμολογεῖται, εἰς ἃ xol ot ᾿Αριστοτέλους 

80 ἐξηγηταὶ ὑπηνέχϑησαν: οἶμαι δὲ χαὶ ταύτῃ διαχριτέον τὸν λόγον. πᾶσα 
ψυχὴ ἐντελέχεια σώματος ὀργανιχοῦ εἶναι ὅπ’ αὐτοῦ παραδέδοται xol 

χρῆσϑαι ὡς EM τῷ ζῶντι σώματι. τὸ δὲ τ ὕμενον οὐχ den ἁπλῶς 85 
εἶδος τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου" ἐξήρηται γὰρ ἀεὶ 
ἐπεὶ οὖν τὸ ζῷον dpyavov ὑπέστρωται τῇ χρωμένῃ ψυχῇ; 7, X 

οὔ ὀργάνου, ἀλλ᾽ ὡς χρώμενον 

ὅν d 

E Ln y E Pd nv eri ὃ χρώμενον τοῦ ᾧ χρῆται. 
ρωμένη αὐ- 

35 τῷ ψυχὴ οὐχ ἔσται τὸ ὅλον εἰπεῖν εἶδος 
(ἘΞ) τι M ' ' Y 1 ᾿ M - PRIN 9 - sa x3 te τὸ ὑφ᾽ οὗ χαὶ τὸ ποιητιχὸν Gtctoy' τὸ γὰρ χινοῦν ὑπὸ τὸ ποιοῦν. ἀλλ᾽ T, 

da 

΄ 

μὲν φυτιχὴ ὡς ἐσχάτη ἀμυδρῶς ἐμφαίνει τὸ χρώμενον, ἐναργέστερον δὲ T, 
τῶν ὀστρέων xal τῶν ὁμοίων, ὡς εἰ χαὶ μὴ χαϑόλου, ἀλλὰ χατὰ μόρια 40 u 

i 
5 N - “Ὁ c ^Y -Ὁ- M , , » «d A 

αὐτὰ τοπιχῶς xtyoügat* ἢ δὲ τῶν πορευτιχῶν ἐναργεστέρα ἄλλη οὖσα παρὰ 
σ 40 τὸ χινούμενον᾽ τὸ γὰρ χινοῦν xoi ποιοῦν ἕτερον παρὰ τὸ χινούμενον xal 

10 οὖν om. ἃ 11 λέγων om. ἃ 18 ἐν τῷ Περὶ χινήσεως ζῴων] de Anim. mot. 10 
p. 103a ζῴων χινήσεως à 20 ἐν ἐχείνῳ] ibid. 1 p. 6984 cf. 8. 9, p. 102 

98 χατὰ τὰ popía a 
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ππῦχονς xal οὐχὶ τοῦ χινουμένου τι ὃν μάλιστα χατὰ τὸν ᾿Αριστοε τι 84v 

ἵνα μὴ τὸ αὐτὸ xo χινοῦν f xai χιγούμεγον: ἦν δὲ τὸ χινούμενον τὸ ζῷον, 

τὸ δὲ χινοῦν $ ψυχή, οὐχ οὖσα εἰδητικὴ ζωὴ τοῦ ζῶντος σώματος" 1; bo 

τοιαύτη ὡς ζῴου ἐστὶ χαραχτηριστικὴ χαὶ ὡς γα νου. ὅπερ ἦν τὸ χινού- 

5 μενον, f, μέντοι ψυχὴ χατὰ τὸ χινοῦν ἀλλ᾽ οὐ χατὰ τὸ εἶδος τοῦ χινου- 45 

ufyou ὡς χινουμένου ἐστί. xoi ἐξήρηται ὡς τὸ χινοῦν τοῦ χινουμένου χαὶ 

τὸ ποιοῦν τοῦ γηνομένου. xol διὰ τὴν ὑπεροχὴν xoi μεσότητος ἐδεήϑησαν 

τῆς ἄμφω συναπτούσης πρὸς ἄλληλα. χαὶ ἢ μεσότης οὐ σῶμα, οἶμαι, 

(πάλιν γὰρ τὸ χινούμενον ἔσται χαὶ οὐχὶ ᾧ χινεῖ), ἀλλὰ σωματιχὸν μέν, οὐ 

10 σῶμα δέ, δποία f, τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου χαραχτηριστιχὴ ζωή, ἥτις xa 

αὑτὴν μὲν οὐ χινεῖται, ἀσώματος οὖσα, ἀρχὴ δέ ἐστι τοῦ χινουμένου ὡς 30 

ζῶντος, εἰδητιχὸν οὖσα αἴτιον ὡς ὑγεία τοῦ ὑγιαίνοντος, διὰ τὸ ὅλη dyo- 

στῶ, ἐγκαταδεδυχέναι τῷ σώματι σωματιχὴ λεγομένη. τὸ δὲ χινούμενόν 

ἐστι τὸ ζῷον, διότι οὐχ ὡς σῶμα ὑπὸ τῆς ψυχῆς ἀλλ᾽ ὡς ζῷον χινεῖται. 

15 ἢ δὲ μεσότης xal ἠρεμεῖν καὶ χκινεῖσϑαί πως λέγεται, x40 αὑτὴν μὲν ἀχί- 

νητος οὖσα διὰ τὸ ζωὴ εἶναι, χατὰ συμβεβηκὸς δὲ χινουμένη διὰ τὴν 

ἀχώριστον πρὸς τὸ ζῷον συμπλοχήν. 85r 

, 

p.433»15 Ἔστι δὲ τὸ μὲν ἀχίνητον τὸ πραχτὸν ἀγαϑόν. 

Οὐχ ὡς χαϑ’ αὑτὸ ἀκίνητον: ἐν γὰρ μεταβολῇ τὰ πραχτὰ xol ἐν- 
΄ Α b , 3e b] € - x Y * ΄ 

90 δεχόμενα xo ἄλλως ἔχειν: ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῷ χινεῖν τὴν ὄρεξιν οὐ χινούμενα, 
σ , - AJ y *, Y » 7 - 

ἵνα χινήσῃ τῷ γὰρ μένειν ἀγαϑὰ ἤτοι φαίνεσθαι χινεῖ. 

p.433»16 Τὸ δὲ χινοῦν xai χινούμενον τὸ ὀρεχτιχόν. 6 

Οὐ τοπιχῶς χινούμενον, ἀλλὰ χινοῦν μὲν τοπιχῶς, χινούμενον δὲ ὡς 7 

ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ πρὸς τὸ ἐνεργείᾳ ὀρέγεσϑαι διεγειρόμενον. χάλλιον γὰρ 

25 ὃ Πλούταρχος οὕτως ἐξηγεῖται, αὐτὴν τὴν ὀρεχτιχὴν ἐνέργειαν χίνησιν 

εἰρῆσϑαι Πλατωνιχῶς φάμενος ὑπὸ τοῦ ᾿Αριστοτέλους νῦν, xai ἴσως διὰ 

τὸ εἰς χίνησιν πάντως ἀποτελευτᾶν, xui τὸ ὅλον τοῦτο ποιητικὴν οὖσαν χί- 10 

unguis ἀλλ᾽ οὐ ποθ τιχήνν 3 ὃ ᾿Αλέξανδρος χινεῖσϑαι λέγων τὴν ἀρεεῖν 

χατὰ συμβεβηχός, διὰ τὸ ἐν σώματι οὖσαν συγχινεῖσϑαι τῷ ὑπ 

30 χατὰ συμβεβηκός, ὡς εἴρηται. οὐ γὰρ ἢ ἐν τῷ ζῶντι σώματι τ SEHE 

ὑένη χινεῖ, ἀλλ᾽ ἢ piel τι xal χωριστὸν xal ἐξῃρημένον χαὶ χατὰ τὸ 

ποιοῦν ἑστῶσα, xal αὕτη f, μεσότητος ig σα: ἢ δὲ τοῦ χινουμένου ὡς 

χινουμένου χαραχτηριστιχὴ 1 ἄμεσος αὐτοῦ ἐστιν epe αἰτία. Mr 15 

δὲ αὐτὸς ὃ ᾿Δριστοτέλης iom. ὅπως κινούμενον p" τὸ ὀρεχτιχόν" T| γὰρ 

35 δβεγ ταν δηλῶν τὸ xav αὐτὴν τὴν n χαὶ Ue χινούμενον λέγει νῦν 

ob τὸ ζῷον, ἀλλὰ τὸ ὀρεχτιχὸν ὡς ὀρεχτιχόν. χαὶ ἔτι σαφέ mn τὸν 

λόγον ποιῶν τὴν ὄρεξιν ἀξιοῖ χίνησίν τινα εἶναι ὡς ἐνέργειαν εἰς χίνησιν 

24 ante διεγειρόμενον add. κινούμενον ΑἹ 21 ποιητιχὴν] τοπιχὴν ἃ 
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03 

χποτελευτῶ ἐν τῷ ζῴῳ, ἵνα τὸ ἡ ἐν τῷ dj ἐνέργε ἢ σύνδεσμον 85r ἀποτελευτῶσαν ἐν τῷ ζῴῳ, ἵν j ἐν τῷ ἡ ἐνέργεια μὴ σύνδεσι 5 

διαζευχτιχόν, ἀλλ᾽ ἐπίρρημα ἀντὶ τοῦ χαϑὸ ἀχούσωμεν. εἰ δὲ χαὶ ὡς 

σύνδεσμος Εἴρηται: δηλούτω τὸ τὴν ὄρεξιν ἐξεῖναι ἢ ἐνέργειαν χαλεῖν ὡς 
ἀμέριστον χαὶ τελείαν ἐνέργειαν, 3 χίνησιν ὡς ὑπό τε τοῦ ὀρεχτοῦ ἐγειρο- 
μένην χαὶ ὡς εἰς χίνησιν τοῦ ζῴου ἀποτελευτῶσαν. χινούμενον δέ ἐστ 
τὸ ζῷον χατὰ τὴν χυρίως δρισϑεῖσαν χίνησιν, τὴν τοῦ χινητοῦ ἐντελέ- 
χειαν, οὐ τὴν φυσιχὴν ἀλλὰ τὴν πορευτιχὴν χαὶ ὑπὸ ψυχῆς χαὶ ζῴοις 
προσήχουσαν. τὸ δὲ ᾧ χινεῖ μέσῳ ἣ ὄρεξις τοῦτο λοιπὸν σωματιχόν i i i i n 

iguy* οὐ σῶμα λέγων τὸ σωματιχόν (ἐχεῖνο γὰρ χινούμενον πάντως). 
ἀλλὰ τὴν σωματοειδῆ χαὶ ἐσχάτην ζωήν. διὸ χαὶ ὑπερτίϑεται τὴν περὶ 
αὐτῆς ὕστερον ϑεωρίαν ὡς ἐρῶν, ὅτε τὰ χοινὰ ἐπισχοπεῖται ψυχῆς χαὶ 

σώματος ἔργα. χοινὸν OE οὐ τὸ χινεῖν: οὐ γὰρ xal ὑπὸ τοῦ σώματος 
- N »y ! - ἀλλ᾽ 95) € N e MATS us M τ τὸ μύοχον; ἀλλ᾿ οὐδὲ. ὑπὸ, τῆς, ἐγκαταμ εμιγμένης ζωῆς. χαὶ 

γὰρ αὐτὴ ὡς ζωτιχῶς χινουμένου ἦν ὅρος" τὸ δὲ χινοῦν χατὰ τὸν χι- 
, - M 

γοῦντα ἕστηχεν. εἰχότως οὖν ἐν τῷ []ερὶ χινήσεως ζῴων ἐρεῖ περὶ τοῦ i i i i 
* - 
o χίνει. 

p.433»91 Νῦν δὲ ὡς à» χεφαλαίῳ εἶπε 
D 

xv εἰ o^ XN ec x o c? x Q- ργανιχῶς, 
σ z ^ V δ Ἀ P] , ὅπου ἀρχὴ xal τελευτὴ τὸ αὐτο. 

2 , e y M , , , 5 - - 

Ἔστι μέν, ὡς εἴρηται, xoi σωματικόν τι αὐτόϑεν ὀργαν'χῶς χινοῦν᾽ 
γῦν qe μὴν τὴν τοῦ ὀργάνου ὡς ὀργάνου γχαραχτηριστιχὴν ζωὴν βούλεται 
εἶναι τὴν ὀργανιχῶς χινοῦσαν, ἣν χαὶ ἐρεῖ μένειν τε χαὶ χινεῖσϑαι. εἰ δὲ 

1 , , - b ΄ , ^ - , ^ X5 574 QA 
xoi ταύτην ἐν τῷ [Περὶ χινήσεως ζῴων ἢ σαφῶς λέγει T, xol ἐνδείχνυται, 
36 τ , Y ^N Nu See ΄ ΄ 1 2. — - lj 2 
ἐχεῖϑεν ληπτέον. ἔοιχε ὃ xal ἐχεῖ πάντως λέγειν περὶ αὐτῆς" νῦν γὰρ ἐν 

, , , Àj 

χεφαλαίῳ φησί, τουτέστι συνωψισμένως, τὰ πλατύτερον εἰρημένα ἐν ἐχείνοις 
, - - 

ῥητέον. xal δὴ λέγει τὸ ὀργανιχῶς χινοῦν, ὅπερ δηλαδὴ μετὰ τὴν 
» , - e 5 5 , M ν᾿ en —- NN M 

ὄρεξιν μέν ἐστιν, ἥτις οὐχ ὀργανιχῶς ἀλλὰ πρώτως χαὶ αὐτὴ χινεῖ διὰ τὸ 
χἂν ὑπὸ τοῦ ὀρεχτοῦ ἐγείρηται, ἀφ᾽ ἑαυτῆς ὅμως πρὸς τὸ ὀρεχτὸν φέρεσϑαι 
p δὲ Brig πᾶν μετὰ τὸ πρώτως ue πρὸ Oi τοῦ κινουμένου ἐστίν, 
εἴπερ οὐ μόνως χινούμενον ἀλλὰ xol χινοῦν ὑπάρχει" τοιοῦτον γὰρ τὸ ὀρ- 
γανικῶς χινοῦν, χινούμενον μὲν ὑπὸ τοῦ πρώτως χινοῦντος, χινοῦν δὲ τὸ 

μόνως χινούμενον. ἔστω μὲν οὖν, ὡς εἴρηται, χαὶ σωματιχόν τι τοιοῦτον ὡς 
ἢ χαρδία, ὡς τὸ micat τὸ ζωτιχόν, ὡς ἣ μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων μορίων 

Eus ἔστι δὲ xal f εἰδοποιοῦσα τὸ ζῷον ἀχωρίστως ζωὴ ὡς χινούμενον 

αὐτὸ χαραχτηρίζουσα., ἥτις χαὶ αὐτὸ χινεῖν λέγεται τὸ ζῷον, διότι xac! 
αὐτὴν χινεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς, χινεῖσϑαι δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτως 
χινοῦντος τοῦ χινουμένου ἀχωρίστως, xal ὡς τοῦ χινουμένου οὖσα τὸ εἶδος, 

χαὶ μᾶλλον ὡς χατὰ συμβεβηχὸς χινουμένη μᾶλλον ἢ χαϑ᾽ αὑτήν τὸ γὰρ 

1 ἐνέργειαν quinque literis in medio erasis ἃ 4 ὀρεχτοῦ scripsi: ὀρεχτιχοῦ Aa 

8 τὸ δὲ — écxty] ipsa Aristotelis verba ᾧ δὲ — περὶ αὐτοῦ ἃ : e 
ζῴων] de Àn. mot. 10 16 ὃ «tet À 21 «ei (ante ἐρεῖ) om. a 

15 

f 26 

0 

9: 

35 

40 

45 

15 ἐν τῷ [Περὶ χινήσεως 
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) CUN 4 - ΄ M , N ΄ ; N χαϑ'᾽ αὑτὸ χινούμενον σῶμα πάντως. χαὶ χυριώτερον τὴν τοιαύτην ζωὴν 85r 
ἀχούειν τὸ ὀργανιχὸν ἢ ὁτιοῦν σῶμα" τὸ μὲν γὰρ σῶμα ἀδύνατον χατὰ τὸ 

2 QN , T2 C 5 ' a M , - ' ΄“ 2 , αὐτὸ μόριον QU ὅλου ἀρχὴν εἶναι xal τελευτήν (σαφῶς γὰρ τοῦτο ἐπήγαγεν 50 
e ΄ N 3 .Ἃ , 3: 5 N M y ' Rm P2 6 ᾿Αριστοτέλης, τὸ αὐτὸ βουλόμενος εἶναι ἀρχὴν καὶ τελευτὴν τὸ ᾧ χινεῖ), 

) 

[51] 

e pE - F Ἁ e 2 QE bd [14 ^ [rd € M e ^ , 5 ^ - 

$ μέντοι ζωὴ fj ἐνδοϑεῖσα ὅλη δι’ ὅλης ἑξαυτῆς T, χινοῦσά ἐστι τὸ ζῷον 
ec N bl e P] ) 5 M ' € ) * , Ἃ , NI ὡς τὸ xaU 6 ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸ ὕφ᾽ ob χινητιχόν, xol χινουμένη χατὰ συμ- 
βεβηχὸς ὡς εἰδητιχὴ αἰτία τοῦ χινουμένου. χαὶ ὃ γίγγλυμος δὲ εἴληπται 
αὐτῷ εἰχὼν τοῦ ὅλου QU ὅλου χινουμένου πως xal ἠρεμοῦντος" οὐ γὰρ 

ὡς σῶμα, ἀλλ᾽ ὡς ἐπιφάνεια. ἔστι δὲ ὃ γίγγλυμος, ὡς xai ὃ Πλούταρχος δῦν 

10 βούλεται, δύο χρίχων συμπλοχή; τοῦ ἑτέρου εἰς τὸν λοιπὸν ἐμβεβλημένου, 
σ hi b AO WT a “Ὁ , 2 ΄ - - Nue [55] ΄ 

ὅτε τὸ χυρτὸν τοῦ ἑτέρου τοῦ χοίλου ἐφάπτεται τοῦ λοιποῦ" xal ὡς ὃ ᾿Αλέ- 
ξανὸρος ἐνδείκνυται, ὅτε περὶ μίαν περόνην ἑστῶσαν χρίχος περιχείμενος 

9 4 ὕνῶ »y ' » s ἧς - , E Sz , e /, * αὐτῇ εἴσω τε xol ἔξω στρεφομένῃ τῇ ϑύρᾳ συνεργεῖ, τῆς περόνης μενούσης 
ἀχινήτου, αὐτὸς ὃ χρίκος τὰς ἐναντίας ἐν τῇ ἔξω χαὶ εἴσω τῆς ϑύρας στροφῇ 5 

, ΄ P] ^ - ΄ c , » Y. , [2 
15 χινούμενος χινήσεις. ἀλλὰ τοῦ γιγγλύμου, δποτέρως dv ἔχοι, ληπτέον, ὡς 

οἵ ἐξηγηταὶ βούλονται, ἢ ϑατέρου χρίκου τὸ χυρτὸν ϑατέρου δὲ τὸ κοῖλον, 

ἢ τοῦ μὲν χρίχου τὸ χοῖλον τῆς δὲ περόνης τὸ xoptóv* xol ἐνταῦϑα μὲν 
X 

G 1 ὦ μένον τὸ χυρτὸν τῆς περόνης, τὸ δὲ χοῖλον τοῦ χρίχου χινούμενον " 
N Ὰ E τῶν δύο χρίχων χινούμενον μὲν τὸ χυρτὸν τοῦ περιεχομένου, ἀχίνητον 

Q2 ὦν ὧς 

τὶ c^ c o2 

(04. (0^ 

τὸ χοῖλον τοῦ περιέχοντος. ἀλλ᾽ οὐ δοχεῖ μοι ταῦτα συμφωνεῖν τῇ 10 

M ξει, ἀχώριστα ἐνταῦϑα τῷ μεγέϑει ὑποτιϑεμένῃ τὸ ἠρεμοῦν τε xal xtvob- 
, - , » r4 , , -2 ΄ 3 HE 

psvoy, μόνῳ τῷ λόγῳ ὄντα ἕτερα, εἰωϑότος τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἀχώριστα 
- M » —- , lJ bd Ζ' 

χαλεῖν τῷ μεγέϑει οὔτε τὰ συνεχοῦς μόρια, διὰ τὸ xol ἐν τῇ συνεχείᾳ ἄλλα 
“- - - » y € ' » , CNN N e ^N 

ἀλλαχοῦ χινεῖσϑαι, οὔτε ἔτι μᾶλλον τὰ ἐφαπτόμενα. διὰ τὸ ταῦτα μηδὲ 

25 χατὰ συνέχειαν ἀλλήλοις συνῆφϑαι, ἀλλ᾽ ἐχεῖνα ὅσα ὅλα QU ὅλων τῷ ὕπο- 
χειμένῳ ἥνωται πρὸς ἄλληλα. διὸ xal ὃ ̓ Αλέξανδρος ἐπιστήσας τούτῳ, οὐχ 
ἀχούει ὡς ἐπὶ τοῦ γιγγλύμου τὰ ἐφεξῆς ἐπαγόμενα, τὸ ἀχώριστα εἶναι τῷ 15 

, ' » MJ 'N M p M Ἂ 5 ων M , 2) b [à 

υεγέϑει τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος, xai τὸ ἠρεμοῦν xal χινούμενον, ἄλλ᾽ ὡς 

ἐπὶ ἡμῶν ταῦτα εἰρῆσϑαι, ὅταν τῶν ἀντιχειμένων μερῶν, λέγω δὲ τῶν ἄνω 
30 xal χάτω T, τῶν δεξιῶν xal ἀριστερῶν χαμπτομένων, xal ϑατέρου μένοντος 

τῶν ἀντιχειμένων, ϑατέρου δὲ χινουμένου, ἢ μεταξὺ ἐπιφάνεια ὡς πέρας μὲν 
τοῦ χινουμένου {χινουμένη) Tj xol αὐτή, ὡς δὲ ἀρχὴ τῶν ἠρεμούντων μένουσα 
ὅλη δι’ ὅλης ἑαυτῆς οὐ γὰρ ἔχει βάϑος xoi ἠρεμοῦσα χαὶ χινουμένη. ἀλλ᾽, 20 
τς bU ^ 4 M 2 M e esed C ATA, A 4 ^N 2. , L- co ^ s 

οἶμαι, ἐχρὴν xol ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ γιγγλύμου τὴν εἰκόνα λαβεῖν, ἵνα μὴ μάτην 
- ᾿Ξ - ΄ y 

35 ἢ παρειλημμένος. πῶς οὖν ἐπὶ σώματος ληψόμεϑα βάϑος ἔχοντος καὶ 
» - M ^ y 5, — wNN X -Ὁ e » e 2 ΄ , M 

ἀλλαχοῦ μὲν τὸ χυρτόν, ἀλλαχοῦ δὲ τὸ xoikov; ἡ, ὡς ctpfjxauev, οὐ xoa 

τὸ σωματιχὸν αὐτοῦ ληπτέον τὴν εἰχόνα, ἀλλὰ χατὰ τὴν τοῦ σώματος ἐπι- 

φάνειαν, εἴτε τὴν κοίλην εἴτε τὴν χυρτὴν χαλόυμένην. καὶ γὰρ 1, χυρτὴ 

πάντως χαὶ χοίλη ἢ αὐτὴ ὅλη OU ὅλης, xal ἢ χοίλη ὁμοίως πάντως χυρτή.- 25 

40 εἴτε οὖν τὸν ἐντοσϑίδιον χρίκον νοήσειας χινούμενον χατὰ τὸ χυρτὸν ἑαυτοῦ, 
΄ Ὁ a y 

xai) ὃ ἐφάπτεται τοῦ περιέχοντος αὐτόν, κινούμενον οὖν ἔσται ὃ χρίχος δηλαδὴ 

20 μοι δοχεῖ ἃ 21 ἐνταῦϑα in margine ab altera manu A 32 χινουμένη addidi 

96 μὲν] δὲ A Al οὖν om. a 
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ὃ περιεχόμενος" σῶμα γὰρ ἔσται τὸ χινούμενον. ἣ δὲ ἐπιφάνεια αὐτοῦ 8ῦν 
ἢ ἅμα χυρτὴ xal xov, f, πρὸς τῷ περιέχοντι, f| μὲν προσεχής ἐστι τῷ 
χινουμένῳ (ἔστι δὲ τὸ χοῖλον) χινεῖται ὡς πέρας μᾶλλον ἐ ) 

M 5 Y , “--. LU ὃξ τῷ ἠρεμοῦντι xal περιέχοντι χρίκῳ προσεγγίζει χατ 

"4 g&- 

c1 e^ E 

πέρας μέν ἐστι τοῦ χινουμένου xol χατὰ τὸ χυ 
ἀλλὰ UOS ἢ χατὰ τὸ xouoy. τὸ δὲ Ἰορτὸν χαὶ τὸ χοῖλον τῷ ἐν 
ὑποχειμένῳ ἀχώριστα, ὅπερ τῷ μεγέϑει ΠῚ 6 ᾿Αριστοτέλης. ὅλον γὰ 
δι ὅλου ὅπερ ἂν Tj κοῖλον, τοῦτο xol χυρτόν ἐστι. χἂν οὖν ἐν γραμμ a 

p 
1i 

csv m , S05 15; , Y σ ΄ 1 xy ἐν ἐπιφανείᾳ xdv ἐν σώματι αὐτὸ ϑεωρῇ τις, ἴσως ὅλον φανήσεται xal 
^; ^Y ΝΕ] CP 1 Y P ES 1 χινεῖσϑαί πως xal ἠρεμεῖν οὐδέτ τ τ xaU' αὗτό (τὸ γὰρ καϑ᾽ αὐτὸ xol 

χινεῖσϑαι xal ἠρεμεῖν σώμασιν, ὡς εἴρηται, προσήχει), ἀλλὰ χατὰ συμβεβηχὸς 80 
χαὶ χατὰ σχέσιν τὴν πρὸς τὸ χινούμενον ἢ πρὸς τὸ ἠρεμοῦν πλησιάζουσαν. 
χαὶ ταύτῃ χαὶ τῇ μεταξὺ τῶν ἀντιχειμένων μορίων ἐπιφανείᾳ iouis 1 

2 M - - 2 - 5 ΄ 

εἰχὼν χαὶ τῇ, ὡς fipeis ἐϑέμεϑα, τοῦ τ χαραχτηριστιχῇ ὡς ὀργάνου 
ζωῇ- ἣν ἄν τις χαὶ χατὰ τοῦτο εὐλογώτερον ἀχούσοι, ἐπειδή, ὡς τὸ χινοῦν 

οὐσία ἢ ὀρεχτιχὴ ζωὴ χαὶ τὸ χινούμενον (τὸ γὰρ ζ ζῷον), δεῖ χαὶ τὸ μεταξὺ 
τὸ ᾧ χινεῖ τὸ χινοῦν οὐσίαν εἶναι. οὐσία δὲ fj ζωὴ xal οὐχ ἢ ἐπιφάνεια, 40 

M e /, 

xal ὡς μεταξὺ χρείττων μὲν τοῦ ζῴου, ὑφειμένη δὲ τῆς ὀρεχτιχῇς ζωῆς. 

.493»95 [ἄντα γὰρ ὥσει xai ἕλξει χινεῖται. Ρ 

(3 Ὅπως μὲν at ἔξωϑεν γινόμεναι χινήσεις εἰς ὦσιν xal ἕλξιν ἀνάγονται, 45 
ἐν τῇ Φυσιχῇ παρ᾽ αὐτοῦ usu y dxpodgsi* ὅπως δὲ xol αἵ χατὰ 
S. ἐπιστῆσαι ἄξιον. πάντα γὰρ ἔφη, ὥστε xul τὰ χατὰ φύσιν χινούμενα. 
χαὶ ἔοιχεν ὠϑοῦν μὲν χαὶ ἕλχον ἃ 1 Ἐν τὸ αἴτιον τῆς χινήσεως ἢ ἐχτεῖνον 
5 nus τὸ χινούμενον, ὠϑοῦν ΠΥ ὅταν exer ἕλχον δὲ ὅταν ἀρὰ 

à 

οὐ τὸ ποιητιχὸν μόνον αἴτιον ὡς τὸ ὅφ᾽ οὖ, ἀλλὰ xài τὸ εἰδητιχὸν ὡς τὸ 
o D. CASE ux Sx - M 50 , ἐξ S ΤΑ » ^ , ^ - 2 prm ^» L2 xaU 6* ἑλχόμενον Os xai ὠϑούμενον αὐτὸ τὸ χινούμενον ἢ NOE ἢ 50 

συστελλόμενον, ὡς ἔχει τὸ ὕερμαινόμενον xal ψυχόμενον ζῷον, ἐν τῷ ai- 
δεῖσϑαι μὲν ϑερμαινόμενον διαχεομένου χαὶ ἐχτεινομένου τοῦ αἵματος, ἐν 
δὲ τῷ φοβεῖσϑαι (ψυχόμενον) συστελλομένου χαὶ συναγομένου, ὅϑεν χαὶ ἧ 
ὠχρίασις χατὰ τὴν Bu ns (yetay συμβαίνει. ἀλλὰ xol ἐν ταῖς φυσιχαῖς χαὶ 
μὴ ζωτιχαῖς χινήσεσιν, οἷον ἐν τῇ τοῦ πυρὸς ἐπὶ τὸ ἄνω φορᾷ ἣ χουφότης 
e. t ?» ^ - ^, 3, EOS - zy ? ^ z 
ἐστὶν T; xa Ty | χινεῖται δύναμις, αὐτὸ δὲ τὸ πῦρ χινούμενον, ἑλχόμενον 80: 
μὲν χατὰ φύσιν xal οὐ βιαίως τῇ οἰχείᾳ ὁχότητι συναγόμενον xal πρὸς 
ταύτην σπεῦδον, χατ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν διαστατιχὴν πορείαν ὠϑούμενον οὐ βιαίως i ? i i i i i 
οὐδὲ , 5 7 τ. [4 , 2 ^N o n ὑδὲ ταύτην, ἀλλ᾽ οἷον ἐχουσίως, ἐχτεινόμενον δὲ ὅμως. τῷ OR προχειμένῳ 

᾿ P - A ιῖἶ Ὁ - 

ἐφαρμοστέον τὸ ὥσει χαὶ ἕλξει χινεῖσϑαι, (x) “τὸ μὲν ἠρεμεῖ τοῦ ᾧ χινεῖ 
b a £6 X UNA - » c ' Χ , € * 0. A ὁ T τὸ χινοῦν, “τὸ OE χινεῖται᾽, ἵνα τὸ μὲν ἠρεμοῦν ὠϑῇ T, ἕλχῃ, τὸ δὲ χινού- 5 

2 “« » e , 2 μενον ὠϑῆται ἢ ἕλχηται: ὡς ἐπὶ τοῦ περιεχομένου χρίχου τὸ χυρτόν ἐστι 
-“ 

' τὸ ὠδοῦν T, ἕλχον χατά τινα ἀναλογίαν, τὸ 

Ξ 

^N 
z 
2 χοῖλον ὠϑούμενον T, ἑλχόμενον, 

ἔοικεν ἃ 21 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει] Phys. H 2 p. 2495α. 29 ψυχόμενον addidi 

τῷ doct ἃ τῷ addidi 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 20 
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M 

ἢ μὲν ἀφίσταται τῆς χοιλότητος τοῦ περ ἰέχοντος SEU Qus ἡ δὲ 86r 
M ἐπὶ τὸ αὐτὸ χυχλικῶς φέρεται, τ. γον. ὡς εἴ γε μὴ ὃ ἐμπεριεχόμενος, 

ἀλλ᾽ ὃ περιέχων aed χινοῖτο περὶ μένοντα τὸν ἔνδοϑεν, xaxd τὸ χοῖλον 
τῆς ἔνδον ἐπιφανείας ἕξει τὸ μένον, χατὰ ὃ 

5 γὰρ τὴν χυρτότητα τὸ πλησιάζον μᾶλλον ἕξει τῷ ἑαυτοῦ aet, χατὰ δὲ 

[m 

& τὸ χυρτὸν τὸ χινούμενον. χατὰ 10 

τὴν χοιλότητα τὸ πορρωτέρω μὲν τοῦ οἰχείου βάϑους, ἔγγιον δὲ τοῦ μέ- 
γοντος χρίχου ἢ τῆς περόνης, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος τὸν γίγγλυμον ἤχουσεν. 
£N Ζ Q^? ^ - ' , P Y , TR. 1 M ἢ δὲ ζωή. xxU Ty χινεῖται τὸ χινούμενον, τὸ μὲν μόνιμον ἕξει χατὰ τὴν 

πρὸς τὸ χινοῦν συναφήν, τουτέστι πρὸς τὴν ὄρεξιν, τὸ δὲ χινούμενον χατὰ 
10 τὴν πρὸς τὸ ζῷον τοῦτο γὰρ ἦν τὸ χυρίως χινούμενον. ἐπεὶ οὖν τὸ ὠϑοῦν 

Ἀν ' ' , ANY 5€ , τς , MJ Ὰ , xai ÉÀxov χατὰ τὸ μένον. τὸ OZ ὠϑούμενον. χαὶ ἑλχόμενον χατὰ τὸ χινοῦ- 15 

ucyov, ἐν πάσῃ χινήσει ἔσται τὸ μὲν μένον τὸ δὲ χινούμενον: ὡς ἐν χύχλῳ 
N Y , , 5» - Y Χ , i δε) , D PE) τὸ μὲν χέντρον μένει, ὠϑοῦν μὲν τὸν xÜxÀov, ἣ ἐξιστάμενον αὐτὸν ἀφ 

(e - - [r4 Ὁ. ἐν M CN €- $3—.. NYC. "d Lo mt 
ἑαυτοῦ xtysi, ἕλχον δέ. ἡἣ περὶ αὑτὸ χινεῖ: αὐτὸς OE ὃ ὅλος χύχλος οὕτώς 

- ᾿] , , M € , » ? - XY , - ΄ 

15 DE τε xal ἑλχόμενος. ἐφ᾽ οἷς τὸ συμπέρασμα τοῦ προτεϑέντος 
αὐτῷ προβλήματος ἐπήγαγε. χινητιχὸν μὲν προσεχῶς αἴτιον τὸ ὀρεχτιχὸν 
εἶναι βουλόμενος. τὸ δὲ ὀρεχτιχὸν μετὰ φαντασίας γίνεσϑαι πάντως ἀπο- 20 

s mM » -Ὁ [d e 5) 

φαινόμενος, ἣ λογικῆς οὔσης τῆς φαντασίας, ὁποία ἢ ἐν ἀνθρώποις λογοει- 
δὴς οὖσα χατ᾽ οὐσίαν (οὐ γὰρ ἂν τῷ λόγῳ συνηρμόζετο), ἣ ἀλόγου, ὅὃποί € οὖσα xat ὁ γὰρ τῷ λόγῳ συνηρμόζετο), 7T, ἀλόγου, ὁποία 

20 T, ἐν τοῖς ϑηρίοις. ὃ μὲν γὰρ ϑεωρητιχὸς νοῦς οὐ πάντως δεῖται τῆς φαν- 
΄ ? IA ' ? e RD REESE ΄ . ? eJ S e ΛΟ Ὁ ' τασίας. et μὴ ὅτε τὰ αἰσϑητὰ ἡ ἐξ ἀφαιρέσεως ἐπισχοπεῖ, ὃ ὃὲ ὀρεχτιχὸς 

xal πραχτιχός, ἀεὶ περὶ μερικὰ ἔχων xoi τῇ χαϑόλου τὴν μεριχὴν συμ- 
πλέχων πρότασιν, συνεργοῦ ἀεὶ αὐτὸς δεῖται τῆς φαντασίας πρὸς τὴν τῶν 
μερικῶν ἐπίγνωσιν. χινεῖ ὃὲ τὸ ζῷον xol f, φαντασία xal ὃ νοῦς οὐ χατὰ 95 

n2 σι 
YN bi P] ' M Χ 2 e »y [d ^ » M ^ 

τὸ γνωστιχὸν ἀλλὰ χατὰ τὸ ὀρεχτιχόν, ὡς εἴρηται. ὡς γὰρ ὀρεχτιχὸν xtyel, 
b) A , 5 -Ὁ A - "7 ^N » c 36. 25. ^ 

xüy μετὰ φαντασίας Ἢ λογιχῇς T, ζωῆς ἀλόγου. διὸ ἔφη ὅλως τὸ ὀρεχτιχὸν 

εἶναι τὸ χινοῦν. 

p.433531 Σχεπτέον δὲ xal περὶ τῶν ἀτελῶν, τί τὸ χινοῦν ἐστιν. 

Τίνα μὲν ἀτελῇ χαλεῖ, αὐτὸς ἐξηγήσατο, οἷς ἁφὴ μόνη αἴσϑησις 8 
80 ὑπάρχει. πάντως y 1dp, otc τ τούτοις χαὶ γεῦσις, ἵνα διὰ τοῦ ἡδέος 

χαὶ λυπηροῦ τῶν χατὰ τοὺς χυμοὺς τὸ τρόφιμον χαὶ ἐν διαχρίνῃ χαὶ 
τὸ μὲν προσίηται τὸ OE ἀποστρέφηται, ὥσπερ διὰ τῆς roZ; τὸ τοῦ ὅλου 85 

σώματος σωστιχόν τε xal φϑαρτιχόν. ἀμφοτέρων x δεῖ τῶν αἰσϑήσεων 
τοῖς ζῴοις. τοῖς μὲν γὰρ τὸ χϑόνιον ἔχουσι πολὺ ἐν τῇ ὅλῃ τοῦ σώματος 

ε 

35 φύσει οὐδὲ αἰσϑήσεως δεῖ ὁποιασοῦν, ἅτε μηδὲ ὁπωσοῦν χινεῖσϑαι πεφυχόσι 
Y -» e ^ , ΄ 

χαὶ διὰ τοῦτο pic διώχειν τὸ ege μήτε φεύγειν τὸ ue ἀλλὰ χαὶ 
' ^ διὰ τὸ τὴν ἐσχάτην ζωὴν Buy αὐτοῖς Fugen τὴν φυτικὴν ἀπολισϑαίνουσιν 

2 y 2 ἤδη χαὶ ἐγγύς τι βάλλουσιν εἰς τὰς φυσιχὰς χινήσεις" ἣ δὲ αἴσϑησις ἐν 
τοῖς ὁπωσοῦν χινουμένοις ἔνδοϑεν, ἐπειδὴ χαὶ τὰ ἀτελῇ λεγόμενα ζῷα 40 

16 ὀρεχτιχὸν correxi: ὀρεχτὸν Aa 21 ὅταν ἃ ἐπισχοπῇ ἃ 29. μόνον ὑπάρχει 

αἴσϑησις Aristoteles 99 φϑαρτιχὸν correxi: φϑαρτὸν Aa 95 οὐδὲ scripsi: οὔτε Aa 
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φαίνεται χινούμενα, οὐ χαϑ'᾽ ὅλα ἕαυτ 
LI 

à ἀλλὰ χατὰ μέρη. xol χωρὶς τοῦ 86r 

μοὺς διανοίγει τὸ περιβεβλημένον τῇ 
, » DTI A 

σαρχὶ ὀστρεῶδες ἐπιζητοῦντα τὸ τρόφιμον" εἰ δέ τις χάρφος T, ἀλλοῖόν τι 
M 2 ^ Λ Ὁ 2 7 X415 , M 3 15 a 

σχληρὸν ἐμβάλλοι, μύονται ὡς ἐχχλίνοντα τὸ ἀνιαρόν, xol x x x τὸ ἐμπεσὸν 

τβρεῖγαι τὸ ἡδὺ ἢ λυπηρὸν τὸ χατὰ yo 

5 δεξάμενα, ὡς τὸ τρόφιμον προσιέμενα. δῆλον οὖν ὡς οὐχὶ αἴσϑησις αὐτὰ 
Cd IP | χινεῖ εἰς τὸ διανοίγειν xol συγχλείειν. μόνον γὰρ τῶν πα ρόντων ἣ αἴσϑησις, 45 

χαὶ ἀπόντων δὲ λόγος τε χαὶ φαντασία. ἀλλ᾽ οὔτι που λόγος ἐν ἐχείνοις" 
M - e , € — 8N , DEN - 3f , - 

xai γὰρ τῶν χαϑόλου ὃ λύγος, T, ὃξ φαντασία ἐπὶ τοῖς ἀτόμοις αἰσϑητοῖς, 

xüy ἀπῇ ἔτι ταῦτα. τῇ μνήμῃ τῶν ἤδη ὁμοίων προσγεγονότων. δοτέον 
10 οὖν ἐξ ἀνάγχης αὐτοῖς τὴν φαντασίαν, ὃ δὴ χαὶ ᾿Αριστοτέλης συλλογίζεται 

ON - ΄ ' ςν M , -" x , - ^ τὶ b 

διὰ τοῦ λύπην xai ἥδονὴν ἐνεῖναι τοῖς τοιούτοις ζῴοις (τοῦτο δὲ ἐναργὲς 
ἐχ τοῦ προσίεσϑαι μὲν τὰ τρέφοντα, ἀποσείεσϑαι δὲ τὰ ἀλλότρια). οἷς δὲ 

m xal λύπη, τούτοις ἕπεσϑαι πάντως ἐπιϑυμίαν. ὅπερ xal αὐτόϑεν 50 
΄ à! » RA. [5 —- — νῈ5 δι M X ΞΞΞ ἧς μὲν ἐναργές: ἣ γὰρ ὄρεξίς ἐστιν T7, πρὸς τὸ ἡδὺ xal λυπηρὸν τεταμένη, 

e - y ^ 

15 7| xal πρὸς τὸ ἀγαϑὸν xal χαχὸν ὡς ἐν τοῖς λόγον ἔχουσι (διὸ xol ἀντι- 
στρέφει ἐν τοῖς ὕνητοῖς ζῴοις" εἴτε δοίη τις ἐπιϑυμίαν ἐνεῖναι, πάντως 
» ὦ [s ,F “τὸ M , 5 , κ᾿ 5 , ew AJ Pl /, M 

ἔσται ἡδονή τε xal λύπη ἐν τούτοις, εἴτε τὸ ἀνάπαλιν ovs ἐνείη xol 
λύπη, πάντως xal ἐπιϑυμία)" ἔτι δὲ ἐναργέστερος ὃ λόγος γίνεται, ὅταν xol 
υἥπω παρόντος τοῦ ἡδέος ἐπ᾿ αὐτὸ ὁπωσοῦν χινούμενα φαίνηται. | δῆλον 86v 

» , e mM - 

20 γὰρ ὅτι xav ὄρεξιν ἀλλ᾽ οὐ xav αἴσϑησιν ἁπλῶς χινεῖται᾽ $ μὲν γὰρ 
- 5 , T CN αἴσϑησις μόνων τῶν παρόντων, ἣ δὲ ὄρεξις xal τῶν ἀπόντων. οἷς δὲ 

» e , S ΟΣ , € /, A M , o M ΄ e ὄρεξις ὑπάρχει ἥτοι ἐπιϑυμία, τούτοις xal φαντασία, ἵνα τῇ μνήμῃ. ὡς 
-Ὁ [4 2 5 M 5 ΄ - 

εἴρηται, τοῦ ἡδέος ἐπ᾽ αὐτὸ χινῆται. ἀλλ᾽ ἢ φαντασία ἐν τοῖς τοιούτοις 
ζῴοις πλεῖστον ἔχει τὸ quee. ἀόριστος μὲν γὰρ xoi ἣ εὐλῶν xol 

25 ER χαὶ τῶν cipue ὧδε χἀχεῖσε χινουμένων, ἀλλ᾽ ἐν πλάτει μᾶλλον 5 
χαὶ οὐχ ἀπεστενωμένως ἐχουσῶν τὸ ἀόριστον. οὐ γὰρ ἐχεῖ βόνον ζητοῦσι 

ν᾽ x φῶ σ σοι C «ΣΧ M * 

τὸ ἡδύ, ὅπου τέως ἔμενον ἀχίνητοι, ἀλλὰ xol ὡδὶ xol ὡδὲ ἐπ᾽’ ἄλλο xal 
^ ἄλλο φερόμεναι. τοῦ μὲν ἡδέος, ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡρισμένως ἀντεχόμεναι xal 

S E - 2 ΄ ΩΣ ὦ P] 7 ^N [d » 2 

πολλαχοῦ αὗτο μεταοιώχοῦυσαι, αορισταινοῦσαι OZ τῷ ὡς ετυχξεν αῦτο Emt- 

M - ^ Ἁ e e , M ' 5 bd ; δ Ἃ Ἁ E] 30 ζητεῖν xol μὴ ὡς at μέλιτται πρὸς τὴν εἰωϑυῖαν νομὴν T, πρὸς τοὺς oi- 
χείους σίμβλους αἴρεσϑαι. τὰ μέντοι ἀτελῇ ζῷα χαὶ αὐτὰ μὲν ὡρισμένως 

M ^ - eCwN €- b M 

τοῦ ἡδέος ἀντέχεται, τῷ δὲ μὴ ἐν πλείοσι τὸ ἡδὺ τοῦτο ἐπιζητεῖν, ὡς χαὶ 10 
Nt , 

ὡδὶ xol ὡδὶ αὐτοῦ τευξόμενα, ἀλλ᾽ ἐν μόνῳ ἐν dem χαὶ μένει, ἀπεστενω- 
μένον τε ἔχει τὸν ὅρον xal μᾶλλον ἀόριστον ἢ ἐχεῖνα, τῷ μὴ πολλαχοῦ 

35 τὸν ὅρον τίϑεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐν ἑνὶ μόνῳ, ὡς εἴρηται, τόπῳ. τ , , 15: i 

χίνησις αὐτοῖς ἀόριστος λέγεται ὑπάρχειν διὰ τὸ ἀπεστενωμένον xol χατὰ 
μέρος, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ὅλοις τόπον Bx τόπου ἀμείβουσι, xol ὡς μὴ dot 

- e - » d ^ , - 

χαὶ ὡδὶ μηδὲ ὡς ἀφ᾽ ξαυτῶν δρμῶσιν ἐπὶ τὴν οἴχοϑεν τοῦ ἡἧδέος ἀντί- 15 
^ - f - YR E: 

ληψιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μόνην τὴν οἵαν αὐτοῦ ὑποδοχήν, ὁπότε dv ἐχεῖνο ἔξωϑεν 

40 προσπέσῃ. 

9 ἐπιζητοῦντα correxi: ἐπιζητοῦν Aa 4 lacunam indicavi ἐμπεσὸν] ἡδὺ a 

9 δεξάμενα scripsi: δεξάμεναι A: δέχονται ἃ 6 fortasse μόνων ut v. 21 

16 εἶναι ἃ 

20* 
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p.49435 Ἡ μὲν οὖν αἰσϑητιχὴ φαντασία, ὥσπερ εἴρηται, xal ἐνϑῦν 
τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὑπάρχει, f, δὲ βουλευτιχὴ ἐν τοῖς λογιστιχοῖς. 

Εἰπὼν χαὶ τοῖς ἀτελέσι ζῴοις gnumcpunn ἐνυπάρχειν, εἰ χαὶ ἀόριστον, 
x«i πολλῷ δηλονότι μειζόνως ἐνδιδοὺς αὐτὴν ἐνεῖναι ὡς "καὶ τελειοτέροις 

ὅ τοῖς χατὰ τόπον χινουμένοις, εἰρηχὼς δὲ πολλάχις xal τὸν ἐν Tuy λόγον 90 

φαντασίᾳ χρῆσϑαι, ὡς xal ἐν ἀνθρώποις xoi οὐχ ἐν μόνοις ϑηρίοις 
φαντασίας ἐνούσης. διορίζει φιλοσοφώτατα τὸ διάφορον τῆς τε ἀνθρωπίνης 

χαὶ τῆς τῶν ἀλόγων ζῴων φαντασίας, τῆς μὲν ὡς xal δόξῃ xal λόγῳ 
συνούσης xai βουλῆς τινος μεταλαμβανούσης xai ἐνίοτε μὲν ἰϑυνομένης ὑπὸ 

10 τῆς λογικῆς βουλήσεως, ἐνίοτε δὲ χαὶ ἀνθισταμένης πρὸς αὐτήν, ὡς ποτὲ 
t (τοσοῦτον ἔχει τὸ πρὸς τὸ λογοειδὲς Ὡς xal χαταχρατεῖν ἐν τοῖς dx 

x , y, ταὶ ie ΄ s ΡΞ 

ὲ μὴ οὐ νον. λόγῳ T, βουλῇ συνάπτεσϑαι, 25 
μ᾿ 

ιδὲς ἐν αὑτοῖς, τὸ συνεϑίζεσϑαι 

χατὰ Se San E 
w 

c1 P [21 

co X Ὡ m (^ - no M cR ec M 
w- 

ea a S (02 

^7E 

x 2 S CS o c e ce IR Rl c — o -3 o 

ἰζεσϑαί πως οὐχ οἴκοϑεν ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ὑπάρχει, 
, 

tà τὸ τὴν ius UT "uM μετιέναι ἐπὶ τὰ πολὺ διεστῶτα, ἀλλὰ διὰ e c^ o0 

zl [ed - c " Ἐξ m 
u— c AR "E NS x 2 E T E 

15 

ν ἀεὶ προσεχῶν. χύνες γὰρ xol πίϑηχοι xal dpxcot xal ἵπποι, εἰ xol μὴ 

χεῖον ἔχουσι λόγον, ἀλλὰ τῷ ἀνϑρωπίνῳ ῥυϑμίζονται λόγῳ τινὰ δηλονότι 

c 

E e&t 

, VN , ? $ ^N cr - fa. da / , 5} , / ἧς χαὶ οὐχ οἷον οὐδὲ ὅσον αὗται αἱ ἡμέτεραι φαντασίαι" οὐχέτι μέντοι 80 
, M , - δὶ c ^ ^ , 323573. M A 5, 

μύρυνηχες xal μέλισσαι T, τὰ ἑρπετὰ. T, νηχτά, οὐδ᾽ ἔτι μᾶλλον và ἀόριστον 

20 ἔχοντα τὴν φαντασίαν. οὗτος μὲν οὖν ὃ σχοπὸς τῆς λέξεως, διαχρῖναι τὴν 
ἀνθρωπίνην φαντασίαν, ἣν νῦν βουλευτιχὴν χαλεῖ, ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ἀλόγοις. 

τὸ δὲ χατὰ μέρος τοῦ ῥητοῦ ἐπισχεπτέον. τὴν ἐν τοῖς λογιστιχοῖς βουλευτιχὴν 
, , , M , / , , US ον δε M M ^ προσαγορεύει, ὡς πάσῃ φαντασίᾳ τὸ ἀμφίβολόν πως ἀποδιδοὺς xal περὶ τὰ 

^ ΄ ^ e , » ' ἐνδεχόμενα ἔχον. οὐ γάρ ἐστι περὶ xà ἀΐδια xal ὡσαύτως ἔχοντα del xol 35 
τος 3 - N , e - , , ? 5 : τω m Ἂ 

25 ὧν ἀναγχαῖον τὸ τέλος ὁποιαοῦν τις βουλή, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς πραχτοῖς xol με- 

ριχοῖς χαὶ τοιούτοις, οἷα ποτὲ μὲν ἐχβαίνειν ποτὲ δὲ μή. xol οἷα μὴ ἀεὶ 
τὸ αὐτὸ αἱρετὸν εἰσφέρειν. διὸ φαίνεται, ὥσπερ οὐδὲ αἴσϑησιν, οὕτως οὐδὲ 

φαντασίαν τοῖς οὐρανίοις ἀπονέμειν ὡς χατὰ μόνον νοῦν ἐνεργοῦσι. χαὶ πῶς 
γὰρ ἂν εἴη βουλή τις ὁποιαοῦν ἐν ἐχείνοις ἀεὶ ὡσαύτως χινουμένοις xoi 

30 ἀεὶ ἐν τέλει οὖσιν; εἰ δέ τις ἀλλως αἴσϑησιν αὐτοῖς ἀπονέμει, ἄλλως φιλο- 
σοφεῖ περὶ αἰσϑήσεως xai οὐ περὶ ταύτης, xa0. ἣν ἡμεῖς καὶ τὰ ϑνητὰ 40 

πάντα ζῷα αἰσϑανόμεϑα, τῆς ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν πληγῆς προσδεόμενοι xal 
00 - 2 $4 P, ^ , cyr) ἀλλὰ ' y ὃοϑε Ow Ac / - ὀργάνῳ τῷ αἰσϑητηρίῳ χρώμενοι, ἀλλὰ τὴν ἔνδοϑεν ὅλην ἐγειρομένην τῶν 
atc ητῶν γνῶσιν, (00) πληγῆς οὐδὲ ὀργάνων δεομένην, οὐδὲ χατὰ πάϑος, ἀλλ᾽ 

35 ὅλην χατ᾽ ἐνέργειαν χρείττονα ἑστῶσαν, χαὶ οὐχ Bx τοῦ σώματος εἰς τὸν 
γοῦν ἀνατρέχουσαν, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ νοῦ εἰς τὸ σῶμα προϊοῦσαν, χαὶ διὰ τὸ 
αἰσϑητῶν εἶναι πραγμάτων αἴσϑησιν προσαγορεύει. εἴ τις οὖν οὕτω xol 

- , , 5 5 - e , , Δ ed 5 rm bi 5 / ΜΞ φαντασίαν τιϑείη ἐν αὐτοῖς, ὁμοίως ἀποδώσει τῇ αἰσϑήσει. τὸ ἀμφίβολον 45 
ἊΣ bod - ἡ LAN - 2 ' 2 ». , 
δὴ τῆς βουλῆς xoi αὐτὸς σαφῶς ἐπιδειχνὺς ἐπήγαγε τό 

6 μόνοις τοῖς ϑηρίοις ἃ ὃ χαὶ λόγῳ χαὶ δόξῃ ἃ 29 ἐν om. ἃ 80 ἀπονέμοι ἃ 

94 οὐ addidi 99 σαφῶς om. a 

d 



10 

15 

20 

30 

8 τοτὲ μὲν a 11 διώρισται cap. 9. p. 228 "10 5646. 22 ὃ 
βλέπων add. βουλεύεται A ὡρίσατο À 24 ὠφέλιμον À 91 ἔφη που [Πλά 
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p.43427 Πότερον γὰρ πράξει τόδε 7| τόδε, λογισμοῦ ἤδη ἐστὶν 8θν 

- 9 

Ἐν γὰρ τοῖς ἀμφιβόλοις xal οὐχ ἀναγχαίως ἔχουσιν ἕνα xal τὸν αὐτὸν 
ὅρον xal ἕν τὸ τέλος τὸ πότερον τόδε ἢ τόδε. χαὶ ὁμοῦ τὸ λογιχὸν τῆς 
βουλευομένης ζωῆς τοῖς t. τὰ γὰρ ἄλογα ζῷα πρὸς τὸ φαινόμενον 
ἡδὺ μόνον ἵεται, διὰ τὸ ἀπεστενωμένον πρὸς ἕν τι βλέποντα τὸ ἡδύ, xoi 

», [4 e , CN ΩΝ, ΄ 

οὐχ ὡς ὁ λόγος διὰ πλατυτέραν χαὶ ἐπὶ πολλὰ διατείνουσαν ϑεωρίαν τε xal 

(0^ 
Y Y Y M , , e d Y A 

ποτὲ μὲν πρὸς τὸ ἀγαϑόν, ποτὲ δὲ πρὸς τὸ $00. ὥστε λογικὴ μέν, ποτ h 
Y SN , ^Y τς -» τι ἂν 

τὰ ἐνδεχόμενα ὃξ xai T, τῶν DULL φαντασία. aio σϑητιχὴν ὃξ 
*, 

p 
χαλεῖ φαντασίαν τὴν ἀπὸ μόνης ἐγειρομένην αἰσϑήσεως. δεῖ γάρ, ὡς ἐν 

ὟΝ » 

- Y , 189 » .Ἵψ s , τοῖς περὶ αὐτῆς ὑπ᾽ | αὐτοῦ διώρισται λόγοις, αἰσϑέσϑαι πάντως ἀπ πον 

χαὶ τότε τοὺς ἀπὸ τῶν αἰσϑητῶν τύπους ἐγγενέσϑαι τῇ φαντασίᾳ, xal" oüc 

λοιπὸν ἐχείνη χινεῖται. ἢ γὰρ βουλευτιχὴ τ αὐτῶν χινουμένη πάντως μὲν 
5 LN M DN 2 , E » 3 P] JUN , CN αἰσϑήσεως τὴν ἀρχὴν ἐγείρεται, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπὸ μόνης, διὰ x 8 S2 Ἐν 

^ 

OR fs 

τῇ c^ 

& ua ien MUS unu Mea E Y pex and δὲ τὸ xav οὐσίαν πρὸς λόγον συγγενὲς παραπολαύει πως xol τῆς ἐχείνου 
- M ΡΞ ME 3 zx A [- ΕΞ A , X Y o ow Ὁ δ᾿ ^N βουλῆς καὶ συνεργεῖ πρὸς αὐτὴν οὕτως, ὡς ἐνίοτε μὲν ἕπεσϑαι, ἐνίοτε δὲ 

T A ΄- - , 

πρὸς ϑάτερον ἐπιχλίνειν τοῦ ὑπὸ τοῦ λόγου ἐγχρινομένου, καὶ ἣ ἐπιχρατεῖν 

ὡς ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν ἢ ἐπιχρατεῖσϑαι ὡς ἐπὶ τῶν ἐγχρατῶν. χαὶ τί τὸ 
3 , [1d - ^ 

βουλευτιχὸν παρέστησεν: οὐ μόνον ὅτι ἐν τοῖς ἐνδεχομένοις χαὶ πραχτοῖς 
“ »y 2 ) o M ΄ 

χαὶ ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσι, ἀλλ᾽ ὅτι xal πρὸς ἕν ὁρᾶν ἀνάγχη τὸν βουλευό- 

pevov xal πρὸς τοῦτο ὡς αἱρετώτατον ἀναφέρειν, ὅπερ ἕν ἔφη μέτρον. 
Ἃ 

xal γὰρ ὅτε T, τὸ ὠφέλιμον αἱρεῖσϑαι δεῖ ἢ τὸ $00 Po d πρὸς τ ( p un Ti Iu TUS jj i [5.9] m * JAANcCUTZL. προς 5. 

c , ἊΣ , 5. 

αἱρετώτατον ἀποβλέπων. ἀλλὰ χαὶ ὅτε ὠφ 
[/ ^ 5 , LL Li , 

τώτατον, πότερον x60c ὠφελιμώτερον ἣ τόδε, baie ot ἑνὶ χα 
' 

FS 
, - *, , , F A Ξ E P! e ^ 

αὐτῷ ὠφελίμῳ ἐπερειδόμενος τὰς βουλὰς ποιεῖται. ὡσαύτως δὲ xal ὃ τὸ 

ἡδὺ ϑέμενος τέλος. ὥστε δύναται ἕν ἐχ πλειόνων φαντασμάτων 
^ 

15 
; y 3: 0h. eS 

t$ t00t απο- 

᾿ 

δὴ βουλευόμενος οὐχ ἀπεστενωμένως, ὡς εἴρηται, c 
βλέπει μόνον, ἀλλ᾽ εἰς πλείω, χαὶ ταῦτα χαὶ μερικὰ χαὶ γενητὰ χαὶ ποτὲ 
ὄντα χαὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως χαὶ ἄλλως ἔχειν χαὶ παραβαλλόμενα πρὸς ἄλληλα, 
χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐχ πλειόνων τοιούτων εἰς ἕν τῷ λογισμῷ συναιρούμενον, 
χαϑάπερ ἔφη που Πλάτων, xoi φαντασίᾳ πάντως συνεργῷ χρώμενος, ἧς 
ἔργον τῶν τοιούτων προσεχῶς ἀντιλαμβάνεσϑαι γνωστῶν. 

τ o ec [0] c - δ o^ 

p.434310 Καὶ αἴτιον τοῦτο τοῦ δόξαν μὴ δοχεῖν ἔχειν, ὅτι τὴν ἐκ 
συλλογισμοῦ οὐχ ἔχει, αὕτη δὲ ἐχείνην. 

» Ἁ M , 

Εἰ μέν τις δόξαν ἁπλῶς τὴν χατὰ τὸ ἐπιπόλαιον xol δοχοῦν χαλοίη 

γνῶσιν. μάλιστα τοῖς ἀλόγοις ταύτην ἀποδοτέον ζῴοις. χαὶ δὴ χαὶ ὃ Ἰάυ- 
32.1 i [ r i i 

βλιχος ἐν τῇ ἀλόγῳ. τάττει ζωῇ xol τὴν δόξαν: εἰ δὲ τὴν Ex λόγου xol 

Phaedr. 29 p. 2498 

49 

50 

cx 

10 

20 

εἴ] δὴ Α 23 post ἀπο- 

των] 
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[^] x συλλογισμοῦ xol τὴν ἐχ πολλῶν μερικῶν εἰς ἕν τὸ χαϑόλου συναιρουμένην, 87r 

οὐχ ἂν τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ταύτην ἀπονείμειεν. αἴτιον οὖν φησι τοῦ μὴ πᾶσαν 
φαντασίαν, περὶ ἧς ὃ λόγος, T) xol ὄρεξις ἕπεται, δόξαν δοχεῖν ἔχειν, ὅτι 
τὴν ἐχ συλλογισμοῦ οὐχ ἔχει, ἐπεὶ τήν γε χατὰ τὸ δοχοῦν γνῶσιν 95 

5 πᾶσα ὄρεξις ἔχει. οὐ γὰρ οἷόν τε ἄνευ γνώσεως ὀρέγεσϑαί του, xal γνώσεως 
πάντως τῆς χατὰ τὸ δοχοῦν περὶ γὰρ τὰ πραχτὰ T, δόχησις, ὡς περὶ τὰ 
ϑεωρητὰ ἣ ἀχρίβεια. αὕτη δὲ ἐχείνην, τουτέστιν ἣ £x συλλογισμοῦ δόξα 
ἑπομένην ἔχει τὴν φαντασίαν, ἅτε περὶ πραχτὰ οὖσα χαὶ ἐνδεχόμενα ἄλλως 
xal ἄλλως ἔχειν xoi T, τοιαύτη δόξα. 

10 Ρ. 484112 Διὸ τὸ βουλευτιχὸν οὐχ ἔχει ἣ ὄρεξις. 

Ὄρεξιν νῦν ἰδίως χαλῶν τὴν ἄλογον, xol συμπλέχει τὸν συλλογισμὸν 31 
ἐν δευτέρῳ σχήματι: ἣ ἐν τοῖς ἀλόγοις ὄρεξις οὐχ ἔχει τὸ λογιστικόν τὸ 
βουλευτιχὸν ἔχει τὸ λογιστικόν" d, ἄρα τοιαύτη ὄρεξις οὐχ ἔχει τὸ βουλευ- 

τιχόν. τοσοῦτον OE τῆς ὀρέξεως τῆς ἐν τοῖς ἄλλοις ἢ ἡμετέρα ὀρεχτιχὴ 
15 φαντασία πλεονεχτεῖ, ὡς παρισοῦσϑαί πως τῷ λόγῳ, χαϑάπερ εἴρηται, xa 

τῇ τοῦ λόγου βουλήσει, ὡς ἐπὶ τῶν πραχτῶν xal ἀνθίστασθαι χαὶ δια- 35 

μάχεσϑαι, ἐνίοτε δὲ xal ἐπιχρατεῖν αὐτῆς. ποτὲ μέντοι xal νιχᾶσϑαι. ὅτε 
μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ἀλόγου ἐν ἡμῖν ὀρέξεως ἢ ἀρχὴ γίνεται, χινεῖ μὲν αὖϑις 
αὐτή, χινεῖται δὲ τότε ἢ λογικὴ βούλησις" xol ἐνίοτε ἣ βούλησις ὅλη ἐχείνῃ 

20 ἕπεται ὡς ἐπὶ τῶν ἀχολάστων, ἐνίοτε δὲ ἀνθίσταται μὲν οὐ χρατεῖ δέ, ὡς 
ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν. ὥσπερ, φησί, σφαῖρα ἣ ὄρεξις τὴν ὄρεξιν, 
εἰχόνα φέρων τοῦ εἰρημένου τὴν ἐπὶ τῶν ἀντιρριπτούντων ἀλλήλοις μίαν 41 
σφαῖραν. χινοῦντος μὲν τοῦ ῥιπτοῦντος, χινουμένου δὲ τοῦ δεχομένου 
χαὶ πάλιν τῷ ῥιπτεῖν χινοῦντος. οὕτω γὰρ χαὶ ἐπὶ τῶν ἀχρατῶν χαὶ ἣ 

25 χείρων τὴν χρείττονα χινεῖ ὄρεξιν xal T, χρείττων τὴν χείρονα ὡς ἀνϑι- 

σταμένην. χαὶ νιχᾷ, ὡς ἐπὶ τῶν σφαιριζόντων ὃ σφοδρότερον πλήξας. ἐπὶ 
δὲ τῶν ἀχρατῶν f, χείρων ὄρεξις, ὥς γε ἐπὶ τῶν ἐγχρατῶν T χρείττων. 45 
χαὶ ἔοιχεν ἀχρασίαν νῦν χαλεῖν πᾶσαν τὴν διαμάχην, χἂν μὴ τὸ φαυλότερον 
ἀλλὰ τὸ χρεῖττον ἐπιχρατῇ, xaU' ὅσον ὅλως μὴ ἑνὸς τὸ χράτος, ἀλλὰ ποτὲ 

30 μὲν ϑατέρου, ποτὲ δὲ τοῦ λοιποῦ. οἵ γε μὴν ἐξηγηταὶ τὴν τῆς σφαίρας 
εἰκόνα ἐπὶ τῶν οὐρανίων ἀχούουσιν, ὡς τῆς ἀπλανοῦς xol τὴν ἰδίαν χίνησιν 
ἐνδιδούσης ταῖς πλανωμέναις, ἵνα χαὶ ἑχάστη τῶν πλανωμένων ἰδίαν χινῆται 

χίνησιν χαὶ αὐτὴ ἢ ἀπλανὴς τὴν ἑαυτῆς, xol τρίτη T, ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς 50 
ἐνδιδομένη χρατῇ τῆς δευτέρας. ἐπειδὴ φύσει, τουτέστιν χατὰ φύσιν ἣ βού- 

35 λησις χρείττων xal ἀρχιχωτέρα, ἅτε xal ἀφ᾽ ἑαυτῆς ὅλη δυναμένη ἐγείρεσϑαι 
χαὶ ὡς τὸ, ἀγαϑὸν σχοπὸν τιϑεμένη, χατὰ φύσιν ἂν αὕτη χινοίη τὴν δευτέραν. 
ἢ ὅτε στασιάζει πρὸς τὴν χρείττονα, χινεῖ πως xol αὕτη ἐχείνην, ὡς iml: 

τῶν τὴν σφαῖραν ἀντιρριπτούντων εἴρηται. ἐὰν οὖν μὴ ϑέλγηται μηδὲ βιάζηται, 

9 χαὶ ἄλλως om. ἃ 11 ἰδίως καλῶν] καλεῖ ἰδίως ἃ 10 οὐχ om. ἃ βουλευτιχόν] 
λογιστιχὸν A! 22 φησί om. a, qui ὥσπερ — ὄρεξιν lemmatis loeo exhibet 
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ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπιχρατεῖν μέλλῃ f, βούλησις, | τρίτη ἔσται χίνησις ἢ ὑπὸ 87» 
τῆς ᾿πρϑυἤθευις, c eed τῆς ἀλόγου, ee UE μὲν τῆς οἷον χελευστιχῆς 
προστάξεως χατὰ φύσιν ὑπαρχαύσης" χελεύει γὰρ φ φύσει. ὡς εἴρηται; ἢ βούλησις 

τῇ Γαὐταστος ἢ ὀρέξει. αὕτη δὲ ἔτι ἀπαιδεύτως ἔχουσα ἀνάπαλιν ἐχείνην οὐχέτι 

8 χατὰ φύσιν πρὸς τὸ οἰχεῖον αἱρετὸν χαϑέλχειν ἐπιχειρεῖ. «ἡ χαϑελχυσϑεῖσα 
τινος ἐνστάσεως τὴν ἐχείνης χίνησιν. 5 

" 

δὲ ἢ βούλησις χαταστέλλει μετ 

Ρ.434110 Τὸ δὲ ἐπιστημονιχὸν οὐ χινεῖ 

» COPAS c ' TEE 5 E. N 
Spot οὗ χινεῖται (διπλῇ yàp T, γραφὴ φέρεται). ἀλλὰ μένει. διὰ 

τῶν ἐφεξῆς δοχεῖ μὲν συμπεραίνεσϑαι χεφαλαιωδῶς τὰ προειρημένα πάντα, 

10 ἄνωϑεν ἀρχόμενος ἀπὸ τῆς ἀχροτάτης τῶν ἡμετέρων ψυχῶν οὐσίας. 
- , , x - iJ - -Ὁ 

ἧς ἐτέτατο λόγος πρὸς πᾶσαν τὴν τῶν ϑνητῶν 
, b iJ 2: X eS , 

ζῴων ψυχήν. τὸ γὰρ ἐπιστημονιχὸν λέγει νῦν οὐ 
χ 

A 

το 

F Ai 3 , 5 - Ἁ M^ € Mi 

τέλειον xat ξνεργξια ον ento. ον. ὡς το ὑφαντόν φάμεν τὸ TOT ὑφανϑὲν 
b 

το 

χαὶ γὰρ ὃ πᾶς αὐτῷ ἐξ ἀρ) 
δυνάμει, ἀλλὰ τὸ 10 

L 

xal χρυσωτὸν τὸ χεχρυσωμένον᾽ ἐπεὶ τό γε δυνάμει ὡς xal ἔτι ἀτελὲς χαὶ 

15 χινεῖ xal χινεῖται, χινοῦν μὲν τὸ ζῷον ὥς OU αὐτοῦ xal OU αἰσϑήσεων 

xal φαντασιῶν ἐπὶ τὴν τῶν εἰδῶν ἀναληφϑησόμενον ϑέαν. χινούμενον Oi ὡς 

τελειούμενον ὑπὸ τῶν οὐσιωδῶν τῆς ψυχῆς νοητῶν εἰδῶν. ἀλλὰ χαὶ τὸ 
Y^ b! e M^ M € M Cur ) ce ^N M 

ἤδη τελειωϑὲν ὡς ἤδη δυνάμενον καὶ ἑαυτὸ νοεῖν, χαϑ᾽ ἕξιν δὲ χαὶ προ- 
βολὴν τελειωϑέν, xoi τοῦτο χινεῖται ὡμολογημένως πὸ τοῦ τὰ οἷον ἀφώ- 15 

, , 

20 τιστα ἐν αὐτῷ χρώματα ἐνεργείᾳ γνωστὰ ἀποτελοῦντος φωτός, xal ὡς ὑπὸ 

τῆς τέχνης τὰ τεχνητά, χαὶ ὡς τὴν ἐνέργειαν ἀπὸ τῆς οὐσίας ! ἀξ δι ἀλλὰ 
[d ^ 

xai χινεῖ οὐ τὸ ζῷον προσεχῶς, ὡς δὲ τοῦ πραχτιχοῦ αἴτιον νοῦ δεῖ γὰρ 
[" £s anecemesistim day volest - τὴν μείζονα λεγομένην πρότασιν προτεϑεωρῆσϑαι χαὶ τότε ἐπισυναφϑεῖσαν 

τὴν Enn Dee τὸν πραχτιχὸν νοῦν. αὐτὴν δὲ xot ED E υείζονα 
UJ 

25 ὃ xaU ἕξιν ἐπιστήμων ϑεωρεῖ, ὥσπερ τὴν μέριχὴν χαϑ᾽ ξἑαυτὴν ἣ βουλευ- 
tud, φαντασία ἐπὶ τῶν λογικῶν ζῴων, ἀμφοτέρας δὲ χατὰ συμπλοχὴν ὃ 30 
πραχτιχὸς χαλούμενος νοῦς. διὸ χαὶ αὐτὸς ἐφεξῆς ἐπιζητεῖ, πότερα μᾶλλον 

χινεῖ τὸ ζῷον ἣ μείζων ἢ ἣ ἐλάττων πρότασις. εἰ γὰρ ὁπωσοῦν xal ἣ 
ls χινήσει χαὶ 6 ἐπιστημονιχὸς λόγος, ἀλλ᾽ ὃ xa? ἕξιν xol 6 προϊών. 

80 ὃ E χωρισϑεὶς χαὶ τοῦτο μόνον dw, ὅπερ ἐστί, xol χατὰ τ τὴν ν οὐσιώδη 

ἑστὼς ἐνέργειαν δευτέρως μετὰ τὸν χαὶ τῆς οὐσίας τῆς ψυχιχῆς Ó isi 

γοῦν (διὸ xol νοῦς ἅμα xol ἐπιστημονιχὸς λέγεται, τὸ δευτερεῦον αὐτοῦ τοῦ 25 
- - e ^ - v - »3 3 

ἐπιστημονιχοῦ δηλοῦντος) ὃ δὴ τοιοῦτος οὔτε χινεῖ οὔτε χινεῖται, ἀλλὰ μένει. 

μόνον γὰρ τοῦτό ἐστι, φησίν, ὅπερ ἐστίν, οὐχέτι οὐδεμιᾷ δευτέρᾳ συμπλεχό- 

35 μενος ζωῇ. ἀλλὰ xai τὴν ἐνέργειαν εἰς Εν οὐσίαν urn διὰ τὴν πρὸς 

ή ἐτερότητος γινομένην (οὐ γὰρ ὡς ἣ 

y), en xa ἕνωσιν ΝᾺ ταυτό- 

- 
τὸν ὑπερέ τ... γοῦν eI οὐ OL 

φύσις xai xà σώματα : ἧττα: τῶν εἰδ 
— e ^ , 

τητα μᾶλλον συμφ φυῇ, ὀλίγης τῆς ἑτερότητος ἐγγινομένης. ὅϑεν χαὶ δευτέρως 
τὰ αὐτὰ ἐπὶ τῆς ἀχρότητος τῆς oye χατηγοροῦμεν, ὅσα um ἐπὶ τοῦ 30 

"V οὐ χινεῖ — 8 φέρεται] οὐ κινεῖται ἃ 10 οὐσίας] ἐννοίας A! 13 φαμεν] μὲν ἃ 

21 νοῦς om. A 99 χατηγορούμενα ἃ 
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ἐξηρημένου αὐτῆς νοῦ. τὸ δευτερεῦον αὐτῆς ἐνδειχνύμενοι διὰ τῆς τοῦ ἐπι- 87v ὭΡΗ! i , i i 
^ - “- , -* M ^ ^ ^ 

στημονιχοῦ τῷ νῷ προσϑύήχης. τὸ οἷον μεταξὺ δηλοῦντος τοῦ τε μένοντος Ih ἱ i 4^ "ls * f 

xal τοῦ προϊόντος χαὶ τοῦ νοεροῦ xal τοῦ ἀνελιττομένου τῆς γνώσεως εἴδους" 

τὴν μὲν οὐσίαν xol μονὴν διὰ τοῦ μένοντος xol προϊόντος, τὴν δὲ ἐπι- 
5 στήμην διὰ τοῦ νοεροῦ χαὶ ἀνελιττομένου τῆς γνώσεως εἴδους. ἣ μὲν γὰρ 
νῶσις ἐνέργειά τις" μονὴ δὲ χαὶ πρόοδος οὐσιώδεις ὑποστάσεις τὴν ἀμέριστον 35 

e 

ὁμοῦ xoi μεριστὴν ἤτοι τὴν μεταξὺ παρὰ τῷ IAdcovt ἐμφαίνουσαι ὕπαρξιν, 

ὡς ὃ νοῦς χαὶ ἢ ἐπιστήμη τῷ ᾿Αριστοτέλει δηλοῦσι τὰς παρ᾽ ἐχείνῳ χατὰ 
τὸν ταὐτοῦ. χαὶ ϑατέρου χύχλον περιφοράς. ἀλλὰ πρὶν τῶν ἐφεξῆς ἔχεσϑαι, 

10 μικρὸν ἐπιστάντες ἀπορήσωμεν πρὸς Tic αὐτοὺς διττὰς ἀπορίας, τὴν μὲν 

ἀπὸ τῶν πραγμάτων, τὴν ὃὲ ἀπὸ τῶν δοξῶν τῶν ἄχρως πεφιλοσοφηχότων 

ἀνδρῶν. ὧν ἣ μὲν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ζητεῖ τὸ πῶς οὐχὶ xol ἢ ἀχρότης 
τῆς ψυχῆς κινεῖται ὑπὸ τοῦ ἐξῃρημένου αὐτῆς νοῦ, ὑπὸ μὲν τοῦ παντελῶς 40 
τῆς ψυχῆς ἐξῃρημένου ὡς ποιητιχοῦ, ὑπὸ δὲ τοῦ μετεχομένου ὕπ᾽ αὐτῆς 

15 ὡς δριστιχοῦ, διὸ ὡς χινουμένη xot ὡς αὐτοχίνητος τῷ Π᾿λάτωνι παραδέδοται. 

πῶς οὖν ἡμεῖς οὔτε χινεῖσϑαι οὔτε χινεῖν τὴν τῆς ψυχῆς ἀχρότητα, ἀλλὰ 

μένειν φαμὲν χωρισϑεῖσαν χαὶ τοῦτο μόνον οὖσαν ὅπερ ἐστί, χαίτοι γε χαὶ 
τότε νοῦ ἐξηρτημένην xal ὑπὸ νοῦ οὐσιουμένην; T, ὡς εἴρηται, οὐχ ἦν μετὰ 
ἀποστάσεως T, ἐξάρτησις, ἀλλὰ μόνον μετὰ συμφύσεως xoi ἄμεσος, ὅπου γε 45 

90 χαὶ τῶν φυσιχῶν εἰδῶν οὐ τὸ σῶμα προσεχῶς, ἀλλ᾽ οἱ φυσιχοὶ λόγοι τοῦ 
Y Ὁ 7 NE NEA UA ed ' ' , c iJ , 

εἰἴοοὺς ἐζάπτονται. χαὶ OX εσῶν αὐτῶν χαὶ τὸ μεριστον. Οἱ γᾶρ λόγοι 

ὑετὰ τὰ εἴδη πανταχοῦ προσεχεῖς. λόγος δὲ xal T ψυχικὴ οὐσία, xol 
χρείττων ἢ χατὰ τοὺς φυσιχούς " διὸ xal τῷ οἰχείῳ εἴδει προσεχέστερον xoi 

, ΄ - ^N - Y- c 7 DE Kd συμφυέστερον συνάπτεται. τῶν OE μεριστῶν ἴδιος f, χίνησις, ἐνέργεια οὖσα 
95 χατά qs ᾿Αριστοτέλην, ἐπὶ ταύτης τῷ τῆς χινήσεως χρώμενον ὀνόματι, xal 

5 e € ^oi 2E M ΒΈΛΕΑ, “Ὁ - , / 2 / € 5 JE “Ὁ οὐχ ὡς ὃ Π]λάτων ἐνίοτε xal ἐπὶ τῆς τῶν ἀμερίστων ἐνεργείας ὡς ἐπὶ τῆς B0 

ἄχρας νοερᾶς. χαὶ γὰρ τὸν νοῦν ἐχεῖνος περὶ τὰ αὐτὰ xol χατὰ τὰ αὐτὰ 
χαὶ ὡσαύτως χινεῖσϑαι λέγει χαὶ αὐτὴν τὴν ἀρίστην ἐνέργειαν αὐτοῦ χί- 

- 37 ^N M jJ ' ^ T 2 7 δ ΄ γησιν χαλεῖ: οἷδε ὃὲ xol τὰς φυσικὰς πάσας, ὧν ἐξαίρει τὴν ψυχικήν. 
30 ὃ μέντοι ᾿Αριστοτέλης, χατὰ τὴν ἑαυτοῦ συνήϑειαν ἀχίνητον χαλῶν τὴν 

ψυχικὴν οὐσίαν τε xal ἐνέργειαν, διὰ τὸ μόνοις τοῖς μεριστοῖς ἀποδιδόναι 

τὴν χίνησιν, εἰχότως ἀχίνητον χαὶ νῦν λέγει, καὶ οὐδὲ χινεῖν ἀξιοῖ, ἕως 
-“ Ὁ - ΄ “ , 

dy ἐν ἑαυτῇ χαϑαρῶς | μένῃ χινεῖν γάρ, ὅταν προΐῃ πως. μήποτε δὲ xol88r 
τὸ παρὰ τῷ [᾿λάτωνι αὐτοκίνητον τοιοῦτον, οὐχ ὡς τὸ χινούμενον ἁπλῶς, 
*, Ἄν δ iT ΄ ἃ - - » , ^ , πω [29985 ΣΌΣ.) 

85 ἀλλ᾽ ὡς τὸ μέσον διὰ τῆς τῶν ἄχρων συνθέσεως δηλούμενον, τοῦ τε “αὐτὸ 

φημι xol τοῦ ᾿χινητοῦ᾽. πῶς οὖν οὐσιοῖ τὴν ψυχὴν ὁ νοῦς; οὐ OU dmo- 
στάσεως ἀλλὰ συμφύσεως ἀμέσου, διὸ διὰ μονιμότητος μᾶλλον χαὶ οὐ τῷ 
χινεῖν, ἀλλὰ τῷ ἑἕδράζειν ἐν ἑαυτῷ χαὶ τελειοῦν οὐ χεχωρισμένως, ἀλλὰ 5 

- 5 - AN , r4 

τῷ χωρίζειν μὲν ἀπὸ τῶν ἔξω, ἐπιστρέφειν OE xol συνάπτειν μάλιστα πρὸς 
^ € 40 ἑαυτήν τε xal πρὸς ἑαυτόν. ταῦτα μὲν οὖν ἐζητήσϑω τε xol λελύσϑω 

9 post προϊόντος add. τὸ δὲ ἐνέργειαν διὰ A! 4 τοῦ προϊόντος ἃ ἴ παρὰ τῷ IDécovt] 

Tim. 8 p. 95A sq. 21 xai (ante τὸ) om. a μεριστὸν] χωριστὸν Α' 21 ἐκεῖνος --- λέγει] 

Plato de Legg. [ 8, p. 8984 39 χαϑαρῶς iv ἑαυτῇ ἃ 
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χατὰ τὴν πραγματειώδη ἀπορίαν τε xai ϑεωρίαν. ζητείσϑω δὲ xal ὅπως 88: 
2 - , , y 7 M M , - x 

τῷ ϑείῳ συμφωνήσωμεν Ἰαμβλίχῳ, χαὶ τὸν δυνάμει νοῦν xal τὸν ἐνεργείᾳ 
- , - - M 

ἐπὶ τοῦ χρείττονος τῆς ψυχῆς ἀχούοντι Y, τοῦ ὁριστιχοῦ τῆς : woyis ἢ τοῦ 
ε 2 ς.ὦ 

εϑέχτου, ἡμεῖς οἰόμενοι ἐπ᾿ αὐτῆς τῆς Ψυχιχῆς οὐσίας ἀμφότερα παρα- 
y πολλαχοῦ τῶν ᾿Αριστοτέλους δημαάτ 

ναντία φϑέγγεσϑα: τῷ Ἰαμβλίχῳ πο τὶ gou- 

- 
ἂμ. 

5 δίδοσϑαι. ὡς xoi ἐξ αὐ ὧν ὑπεμνή- 10 τ 
2 ἐ 

L 

φωνήσομεν δὲ χατὰ δύναμιν, τοσοῦτο εν ὅσον οἱ τέως 

ἀξιούμενοι τῶν ἀχροτάτων ἐπιστημόνων, ὧν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς τῶν αἰτιατῶν 
Ἔν A MM 2f 5 , rc 9s , C X 3 S [rd 5: - 

ἐπὶ τὴν τῶν αἰτίων ἀναβαίνουσι ϑεωρίαν, οἱ ὃξ ἀνάπαλιν, ὥσπερ ἀπὸ σχοπιᾶς 
10 τὰ χοιλότερα, ἐχ τῶν αἰτίων τὰ αἰτιατὰ χατασχοποῦσιν. ὃ 

^N , , γίνεται λόγος, & το does τινὰ xal τὰ αὐτά ἐστι τά τε αἴτια xol τὰ 15 

αἰτιατά. διότι χατὰ τὴν τῶν αἰτίων ἰδιότητα xal ἐνέργε 
^ y - E 

εἶναι ἔχει, χαὶ olov dy τὸ αἴτιον φανῇ χατ᾽ εἶδος xal ἁπλότητα, τοιοῦτον 
M AN 5 ΞΘ — zo M 3 EN AC — - Al 5 

xai τὸ αἰτιατὸν δευτέρως xal χατὰ μέϑεξιν: xol ἀνάπαλιν τοῖς τὰ αἰτιατὰ 
pov ϑεωροῦσιν οἷον ταῦτα δευτέρως χαὶ ἐν μεϑέξει, τοιοῦτον τὸ αἴτιον 
TO , T » 

ἁπλοϊχῶς χαὶ ἀμεϑέχτως. ὅσα οὖν ἐπὶ τοῦ αἰτίου ϑεωρεῖται xav ἰδιότητα, 

τοσαῦτα xal ἐπὶ τῶν αἰτιατῶν. ὃ μὲν οὖν ϑεῖος ἀνὴρ ἐχεῖνος, χατὰ τὴν 
ἑαυτοῦ ἄχραν ϑεωρίαν ἐπὶ τοῦ αἰτίου πρώτως ϑεωρῶν ταύτην. δίδωσιν 30 
Cu co Vie 3 x - - [4 P] -" ἡμῖν xal ἐπὶ τῆς ψυχῆς ταύτην vosty* ἣἥμῖν δὲ ἀγαπητὸν ἐπὶ τῆς ψυχῆς 

20 αὐτὴν πρῶτον qa ene et εἰς τὸ αἴτιον ἀναδραμεῖν. οἷον τὸ ποτὲ 

μὲν χαϑαρῶς μένον, ποτὲ δὲ ἀφιστάμενον μὲν τῆς εἰλιχρινοῦς μονῆς. ἐπὶ 

δὲ τὸ προβλητιχὸν τῶν ῥεουσῶν ζωῶν προϊὸν χαὶ ταύταις συμπλεχόμενον 
b] ϑεωρήσαντες ἐπ 

ἀξιοῦμεν χαὶ τὸν δριστιχὸν αὐτῆς νοῦν τοιοῦτον εἶναι. ὡς τοιούτου πράγματος 25 
ι 

Ψ M s 

αὐτῆς τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ὡς χατὰ τοῦτο οὐσιωμένης, 

95 ὁριστιχόν, xol πάλιν τὸ ποτὲ εἰς ἐνέργειαν χαϑαρὰν αὐτῆς ἀποχαϑιστάμενον, 

ἐχ τοῦ δυνάμει μέντοι, xal τὸν τῆς τοιαύτης οὐσίας δριστιχὸν νοῦν τῆς ποτὲ 
μὲν δυνάμει ποτὲ ὃὲ ἐνεργείᾳ εἰλιχρινεῖ γινομένης δυνάμει χαὶ αὐτὸν ἀπο- 
poiesiiqat, οὐχ ὡς ura ta τὸ δυνάμει ἀλλ᾽ ὡς τον χαὶ ὑποστατιχὸν 

τῆς οἷον πασχούσης οὐσίας χαὶ τὸ δυνάμει ποτὲ χαὶ τ ργξιαν αὖϑις 
eo^ [0] -υ [a ῶν 

ὡς «ἃς 
30 ἀποχαϑίστασϑαι. ταῦτα ἡμῖν ἀπολελογήσϑω χαὶ πρὸς τὴν os pay ζήτησιν. 

ἀλλὰ τῶν ἑξῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους ἐχώμεϑα. 80 

) e ^ - p.434316 Ἐπεὶ δ᾽ $ μὲν χαϑόλου rude xal λόγος, ἣ δὲ τοῦ 

xaU ἔχαστα (ἣ μὲν γὰρ λέγει ὅτι δεῖ τὸ τοιόνδε πράττειν, 
€ ^N eo ,Fw- /, , ^ , x , ^ μ᾿ em ἢ δὲ ὅτι τόδε τοίνυν τοιόνδε, χἀγὼ τοιόσδε), ἤδη αὕτη 

35 χινεῖ $j δόξα, οὐχ E χαϑόλου; ἢ ἄμφω, ἀλλ᾽ ἣ μὲν 
^N v 

ἠρεμοῦσα μᾶλλον, ἣ δὲ οὔ. 
- 

ὠὡρητιχοῦ νοῦ τῆς ψυχῆς μέχρι τοῦδε χεφαλαιωδῶς 
ν " no - ἀχρότατος μένει μόνον χαὶ οὔτε χινεῖ οὔτε χινεῖται, 35 

διὰ τῶν ἑξῆς ἐνδείχνυται περὶ τοῦ προϊόντος νοῦ ὅπως χινεῖται, χἂν ἤδη 

21 post γινομένης add. δυναμένης A 92 τοῦ χαϑόλου ἃ 33 post δεῖ ex Aristotele 

add. τὸν τοιοῦτον ἃ 94 τοίνυν Α (cf. p. 314,34): om. a: τὸ νῦν Aristoteles post 

χἀγὼ ex Aristotele add. δὲ a 
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, Ed * ^ —M * , ») , ^ NY - 

τέλειος ἡ χαὶ διὰ τοῦτο ἐπιστημονιχός. ἐνδειχνύμενος OR xol ὅπως χινεῖται, 88r 
- ῃ:’ , *, M iJ , 2 2 5 X , , o 7“ ^ τῷ χαϑόλου φάναι αὐτοῦ τὴν ϑεωρίαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἀμέριστον, ἵνα ἀΐδιον μὲν 

χαὶ ἀναγχαίαν αὐτοῦ τὴν ϑεωρίαν διασώζῃ, ἥτις ἐστὶν ἢ χαϑόλου παρ᾽ 

αὐτῷ λεγομένη πρότασις. εἰδῶν δὲ ἀντιλαμβανομένη οὐ τῶν οὐσιωδῶν xoi 
αἰτιωδῶν, ἀλλὰ τῶν ἤδη προϊόντων xai τοῖς αἰτιατοῖς xal μεριχωτέροις ἐν 40 σι 

τῇ ψυχῇ λόγοις συναρμοζομένων (τοιαῦτα γὰρ τὰ χαϑόλου λεγόμενα, κατὰ τ Y χῃ ᾿νθγοῖς 901 S0Uz το ἢ ρ a x SS , δ 

τῶν μεριχωτέρων κατηγορούμενα χαὶ σὺν αὐτοῖς ἀχωρίστως τὸ εἶναι ἔχοντα), 

ὅτι δὲ χαὶ χινεῖ, σαφέστερον ἐπιδειχνὺς διὰ τοῦ τὴν χαϑόλου ταύτην πρό- 
τασιν παραδιδόναι τῷ πραχτιχῷ, Ty xai αὐτὴν σὺν τῇ μεριχῇ χινεῖν τὸ 

10 ζῷον, xol ἐντεῦϑεν ἐπ’ αὐτὸν τὸν πραχτιχὸν μεταβὰς νοῦν συμπεραίνεται 
χαὶ τὰ mme αὐτοῦ παραδεδομένα, ὡς τῆς μὲν χαϑόλου ϑεωρητικῆς οὔσης 

δ» 

“ὦν 

΄ 

χαὶ ἠρεμαιότερον xoi ἐξῃρημένως μᾶλλον χινούσης, τῆς Oi μεριχκῆς τῇ βου- 45 

λευτιχῇ μᾶλλον γινωσχομένης φαντασίᾳ. χαὶ προσεχῶς καὶ μᾶλλον χινούσης 
b - M ' Ὰ NUS EEN y »^ » Y e ^ 

τὸ ζῷον περὶ τὰ po το: ἄλλοις ἄλλως ἔχειν. ἅτε μεριχὰ 

15 ὄντα χαὶ μεριχῆς ἀεὶ δεόμενα τοὺς τὸ ἀποτελεσϑναι ὌΠ τοῦ πραχτιχοῦ 

ἐν ἡμῖν γοῦ cpgeuqgus δμοῦ τὰς προτάσεις ϑεωροῦντός τε xai συμπλέχοντος, 

τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ϑεωρητιχοῦ παραλαμβανοντος, τὴν ὃς σὺν τῇ λογοειδεῖ 

ἐπισχοποῦντος φαντασίᾳ, xol χινοῦντος τὸ ζῷον πρὸς τὰ ποτὲ ὄντα T δο- 50 

χοῦντα αἱρετά, ἐξῃρημ μένως μέν, ὡς εἴρηται, xol χατ᾽ ἠρεμίαν μᾶλλον τῆς 
20 μείζονος, προσεχέστερον δὲ xal χατὰ πολλὴν μεταβολὴν ἄλλοτε ἀλλοίαν τῆς 

ἐλάττονος. ποία ὃὲ ἢ χαϑόλου xoi μείζων, xol ποία ἢ ἐλάττων xai μεριχὴ 
€ , € , x ^ *, , - e F 

ὑπέμνησεν, ἑχατέραν μὲν λογικὴν ἀποφηνάμενος τῷ ὑπόληψίν τε xol λόγον 

φάναι (xol γὰρ ἣ μεριχὴ λογική, ὡς xal τῆς φαντασίας ἡμῶν οὔσης βου- 
M b [4 € -“ € - P ^ / ἊΝ 35 Y 329119. ΄ 

λευτιχῆς χαὶ ὡς τῷ νῷ νῦν γνωριζομένη)  διαχρίνων δὲ αὐτὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων 88v 

95 τῷ τὴν uiv τὸ τοιόνδε ἀξιοῦν πράττειν (τὸ τοιόνδε εἰωϑὼς ὡς xoi ἐν 
T , - r , , € , , - [d ΝᾺ .5 ' 

Κατηγορίαις τῷ χαϑόλου πεφυχότι γίνεσϑαι ἀπονέμειν. otov ὅτι τὸ ἀγαϑὸν 
, * ^N ^ ^N e - d *, , ^ CON ^ AY e , 

τιμητέον, οὐ τοδὶ ἣ τοδὶ ἀλλὰ ἁπλῶς πᾶν ἀγαϑόν) τὴν δὲ τὸ μεριχὸν δρί- 

ζουσαν. ὅτι ἀγαϑόν, τουτέστιν ὅτι sec i cis ἀγαϑός" τὸ μὲν ὑποχείμενον 
ἐν ταύτῃ τόδε χαλῶν ὡς μεριχὸν τὸν Σωχράτη τυχόν, τὸ δὲ τοιόνδε τὸ ὅ 

80 χατηγορούμενον, ὡς ἄνευ προδιορισμοῦ ἀεὶ τὸ χατηγορούμενον ὑπάρχον χαὶ 

διὰ τοῦτο οὐχ ὃν τόδε, ἀλλὰ pues τοιόνδε. δύο δὲ μερικῶν, παραδείγματα 
τέϑειχε προτάσεων, τῆς μὲν ὡς περὶ τρίτου MU Lee τὸν λόγον, 

ἔνϑα τόδε τοίνυν τοιόνδε εἶναί φησιν, ὡς εἰ ἐπὶ Σωχράτους ποιοῖτο τὸν 

ea λόγον, τῆς δὲ ὡς περὶ πρώτου, ὅτε χἀγὼ τοιόσδε. ἤδη αὕτη χινεῖ ἣ 

35 δόξα, ταύτην λέγων τὴν μερικήν, χαὶ ὡς ἐναργέστερον χινούσῃ τὴν ὅλην 
τέως ἀποδιδοὺς αἰτίαν τῆς χινήσεως τῆς χατὰ τόπον τοῦ ζῴου, χαὶ οὐχὶ 1ὸ 

τῇ χαϑόλου, εἶτα οἷον ἐπὶ διορϑώσεως τὸ ἀχριβὲς λέγων, ὡς ἄμφω μὲν χι- 
γοῦσιν, ἀλλ᾽ ^ 2v ἠρεμοῦσα μᾶλλον, ὅτι ob χινουμένη αὐτὴ χινεῖ. 

58, 

μένει γὰρ 7, αὐτὴ ἀεὶ οὐδέποτε μεταβαλλομένη οὐδὲ ἄλλοτε ἄλλως ἔχουσα" 

19 ante τῆς addendum esse videtur χινούσης 25 ἐν Κατηγορίαις] Categ. 5 p. ὃν 30 mpo- 

διορισμοῦ] fort. προσδιορισμιοῦ 3l προτάσεων τέϑειχε παραδείγματα à 983 ἐποιεῖτο a 
24 ante ἤδη add. ἐπάγει a 91 ἐπὶ διορϑώσεως — λέγῳν] ἐπιδιορϑώσας ἀχριβέστερον λέγει a 

98 αὕτη ἃ 
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? m 
διότι συμπλεχομένη τῇ μεριχῇ xoi μεταβαλλομένῃ xav αὐτὴν τὴν συμ- 

πλοχὴν συμμεταβάλλεται. ἀΐδιος μὲν γάρ, Tj τὸ ἀγαϑὸν τίμιον εἶναι ἀπο- 
φαίνεται" 1 δὲ τῇ ποτὲ μὲν 
ἐπ γούσῃ εἶναι βγσθὰν συμπλέχεται χαὶ συμπεραίνεται ἄλλοτε ἄλλον εἶναι 

, 

τὸν τίμιον (τὸ γὰρ συμπέρασμα οὐχ ἐχ De τῆς μεριχῆς, ἀλλὰ xal àx 

MEE ποτὲ δὲ [[υϑαγόραν T, [[λάτωνα 

' τῆς χαϑόλου), ταύτῃ πως xoi αὐτὴ χινεῖται, χαὶ διὰ τοῦτο τὸ μᾶλλον ἐπὶ 

τῆς xa pn ἠρεμούσης πρόσχειτα! δηλωτιχὸν τοῦ χαὶ eh πως χι- 

γεῖσϑαι χατὰ τὴν συμπλοχήν. συνεπεράνατο οὖν χαὶ τὰ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ 

νοῦ ὡς χαὶ φαντασίᾳ χρωμένου τῇ ἐν τοῖς λογιχοῖς χαὶ ὡς MEA 

τὸ μεριχὸν τῷ χαϑόλου xal duoo ϑεωροῦντος χαὶ ὡς χινητιχοῦ χατὰ τόπον 
τῶν ζῴων xac ἀμφοτέρας μὲν τὰς προτάσεις. durius μέντοι xal 
^ ER χατὰ ED ἐλάττονα. grum δὲ φάναι xac ἄμφο τέρας" 
χαὶ ὅπως xa) ἑχατέραν. ὅτι δὲ xal τὸ ἁπλῶς χινοῦν τὸ ὀρεχτιχόν ἐστιν, 
ἀνωτέρω μὲν διὰ πλειόνων ἐπιδείξας, νῦν δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ 

à 

λόγῳ ὑπομνήσας τῷ xoi τὴν μεριχὴν φαντασίαν μάλιστα χινητιχὴν εἰπεῖν, 
b] , 5*7 M x , 2 » 3 e M ΄ 5 ^ οὐχέτι ἰδίως xal περὶ τούτου συμπεραίνεται, ἀλλ᾽ ὡς περὶ πάσης εἰπὼν 

χαὶ αἰσϑήσεως χαὶ ϑεωρίας χαὶ ὀρέξεως (διὰ γὰρ τῆς φαντασίας χαὶ 

περὶ τῆς αἰσϑήσεως ἐνεδείξατο, ταύτην δ᾽ αὖ εἴληφεν ἀντ᾽ αὐτῆς, ὡς ἀπὸ 

τῶν αἰσθημάτων οἱ φανταστιχοὶ γίνονται τύποι. xal ἐχ τῆς αἰσϑήσεως ἢ 
΄ ε , ΄ - - 5 

595 ἐγείρεται ὡς euch £x τῶν αἰσϑητῶν) μέτεισι λοιπὸν ἐπί τε τοὺς 
περὶ Rep λόγους (xai yàp ἐξ ἀρχῆς ἐμέμψατο τοῖς j 
e 

ὁποῖον εἶναι δεῖ τὸ ζωτιχὸν ὀρίζουσιν, ἀλλὰ μόνον τ eye εἶδος 
bi E 

T8 

ϑεωροῦσιν, οὐ μέντοι γε xal τὸ δεχτιχόν, ὁποῖον εἶναί τι j (ρή; διορίζουσι!) 

ὶ τὸ Otxxpivat, τίνες μέν εἰσιν ἐν τοῖς ὁπωσοῦν ζῶσιν ἔσχαται Coat, 
M M ὅσ F παναβαίνουσαι, ὅσα: ὅλως ὡς ὀργάνων πρὸς tb 

΄ 

τος 
zi 

ἐνεργεῖν δέονται τῶν σωμάτων (τὰς γὰρ μηδέποτε χρῃζούσας ὡς ἐναργῶς 
2 M ἐπὶ ἐξηρημένας ἀφίησι) xoi τὸ συμπεράνασϑαι, ὡς τὰ μὲν τελειότερα τῶν 

M M 

m 
LJ 

ϑνητῶν ζῴων πάσας ἔχει xal τὰς τ ὑένας, οὐχέτι δὲ xal 
y 

xai τίνα τὰ ἀτελέστερα τῶν ζώντων, τίνα δέ, ὡς εἴρηται, τὰ προσεχῶς ds 
v €T - ΄ M - 

ἐπαναβαίνοντα. ἔστιν οὖν περὶ τοῦ ὀργάνου αὐτῷ 6 σχοπὸς εἰπεῖν, μᾶλλον 
' 

πεὶ 
δὲ συμπερασματιχῶς συγχεφαλαιώσασϑαι τὰ πλατύτερον αὖτ 3 εἰρημένα, 
ὡς τὸ μὲν τῶν Gans χαὶ ἀναισϑήτως ζώντων ὄργανον ἁπλούστερον 

get ὃν πολλῆς ἐπικρατούσης τῆς γῆς, δι᾿ αὐτὸ τὸ δυσπαϑὲς εἶναι, xal 
αὐτὸ τὸ δυσπαϑὲς οὐχ ἐν μεσότητι τῶν στοιχείων, ἀλλ᾽ ἐν ἐπιχρατεία τῆς 
γῆς οὐσιωμένον τε χαὶ ὑπὸ τῶν προσπιπτόντων αἰσϑητῶν δυσπαϑέστερόν τε 

γινόμενον xoi αἰσϑήσεως ἐντεῦϑεν ἀπολειπόμενον " τὸ γὰρ αἰσϑητιχὸν ὁπωσοῦν 
no ἐν μεσότητι μᾶλλον τῶν στοιχείων χαὶ ᾿ς ἐν ἐπι brpasetie τῆς γῆς» ὡς δηλοῖ 

τὸ ἅπτιχόν, ἔσχατον ὃν αἰσθητήριον, ἵνα xal τῶν διαφόρων ἐν αὐτοῖς ποιο- 

τήτων ἢ Ἰνωριστιχόν, ϑερμότητος φέρε τῆς ἐν πυρί, ψυχρότητος δὲ τῆς ἐν 
- , M m anürwenc RE m AL E EM 2 aot w— ὕδατι, ὑγρότητος O& τῆς ἐν ἀέρι xai ξηρότητος τῆς ἐν γῇ ὡς τό γε xa 

ἀνωτέρω cap. 10 22 ἐξ ἀρχῆς ὃ p.40T*15sqq. 931 ὃ om. A 94 
X 

2 
αὐτὸ --- εἶναι] fort. διὸ αὐτῷ τὸ δυσπαϑὲς εἶναι 

πιστημονιχὴ γὰρ ἦν. διὰ τί οὖν υᾶλλον ἀλλ᾽ ob, ἁπλῶς ἠρεμοῦσα: 88ν it i n p" ΠῚ μ ) 

20 

25 
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ὃν ἐπιχρατοῦν οὐσιωμένον οὐχ ἕξει τὴν μεσότητα ὁμοίαν πρὸς τὸ ἐναντίον. 88v 

δρίζει οὖν πρῶτον μὲν τὸ φυτικὸν ὄργανον ὁποῖον, δεύτερον OE ὁποῖον τὸ 45 

μόνως ἁπτιχὸν xol γευστιχόν, οἷον τὸ τῶν χαϑ’ ὅλα ἀχινήτων χατὰ τόπον 

ζῴων, καὶ τρίτον ὁποῖον τὸ τῶν πορευτιχῶν xni τελειοτέρων, χατὰ μὲν τὸ 
[d S $^ - *, , Q? [rd [d ^ ^ , e v M 

ἁπτιχὸν οὐδὲν τῶν ἀχινήτων χαῦ' ὅλα ξαυτὰ διαφέρον, ὡς ὃὲ πορευτιχῶν 
σι 

χαὶ πόρρωϑεν αἰσϑάνεσϑαι δεομένων χαὶ οὐχέτι ἀμέσως τῶν προσπιπτόντων 

ἐφαπτομένων, ἀλλὰ διὰ τῶν μεταξύ, χατὰ τὰ χρείττω στοιχεῖα τῶν τοιούτων 

αἰσϑητηρίων οὐσιωμένων. ἔδει δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν τούτων συγχεφαλαίωσιν 50 

ὑπομνῆσαι, ὡς ἅπαν τὸ ὁπωσοῦν ζῶν τὴν γενητὴν ζωὴν τῆς φυτιχῆς δεῖται 

10 ψυχῆς, τὸ δὲ αἰσϑητιχὸν ὁπωσοῦν τῆς ἁπτιχῆς τε χαὶ γευστιχῆς αἰσϑήσεως, 

τὸ δέ γε πορευτιχὸν χαὶ τῶν τελειοτέρων αἰσϑήσεων. ὅϑεν ἀρξάμενος 

προσϑήσει xol τὰ περὶ τοῦ οἰχείου ἑκάστῃ ὀργάνου. 

/, 

p.434a92 Τὴν μὲν οὖν ϑρεπτιχὴν ψυχὴν ἀνάγκη πᾶν ἔχειν ὅ τί 

περ ἂν ζῇ, xal ψυχὴν ἔχει ἀπὸ γενέσεως ἕως φϑορᾶς. 

- e - - - ^N - δὲ, ὦν 5 Ὰ OT Ἁ Ὧι 

15 Τοῖς ὁπωσοῦν ζῶσι ϑνητοῖς δὲ τροφῆς δεῖ. οὐ γὰρ οἷά τε μὴ χατὰ 89r 

σμιχρὸν τρεφόμενα φυλάττειν τὸ τῆς ζωῆς εἶδος, διότι οὐχ ἄνευ ὕλης 4 

αὐτοῖς fj τῆς ζωῆς ὑποδοχή, ὡς δηλοῖ τὸ ποτὲ ζῆν xal ποτὲ μή; καὶ τὸ 5 
T , - 5 - *5 ) , c 

εἶναί τι ἐν αὐτοῖς οὐ συμφυῶς, ἀλλ᾽ ἐπιχτήτως δεχόμενον τὴν ζωήν, ὃ xol 

πρὶν δέξασϑαι χαὶ μετὰ τὴν ἀποβολὴν στερίσχεται αὐτῆς. τὸ δὲ ἐπιχτήτως 
^ , e wc σ Y - ^ , SN ' - , - 

20 δεχόμενον f| ὕλη, ὥσπερ τὸ συμφυῶς δεχόμενον αὐτὸ τὸ ζῷον ἐστιν, ob 

υηδὲν ὑπομένει μετὰ τὴν ἀποβολὴν τῆς ζωῆς ὡς ζῶντος, proe πρὸ τῆς 

ὑποδοχῆς ἦν τι ὡς ζῶν προὐπάρχον. xol ταῦτα ἡμῖν ἤδη πλεοναχοῦ 

ὑπέμνησται χαὶ ἐν τοῖς εἰς τήνδε γεγραμμένοις τὴν πραγματείαν. διὰ δὲ 

τὴν ὕλην τὴν ἐπιχτήτως δεχτιχὴν τῆς ζωῆς χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ πρὸς στέρησιν 10 

95 αὐτῆς ἐπειγομένην καὶ ἀπορρέουσαν xoi ὅσον ἐπὶ τῇ ἀπορροῇ ὡς τάχιστα 

αὐτὴν ἀποβάλλουσαν ἀντανισοῦσα ἣ φύσις τῇ ϑρεπτικῇ δυνάμει, ἅτε δὴ 

τῆς τροφῆς ἐπιρροίας οὔσης τὴν ἀπορροὴν ποτὲ μὲν μᾶλλον ἐπιχρατούσης 
[4 -“ » " ^ δ ἢ / - - 

ὡς ἐν τῇ αὐξήσει, ποτὲ δὲ ἐξισουμένης ὡς ἐν τῇ ἀχμῇ, ποτὲ δὲ ἐπιχρατου- 

μένης ὡς ἐν τῇ φϑίσει. χαὶ ἐν ταύτῃ οὖν τῆς τροφῆς δεῖ, ὅτε χαὶ πολλὴ 

30 γίνεται ἣ ἀπορροή, ἵνα τῇ γοῦν ὁποσῃοῦν ἐπιρροῇ χρόνον τινὰ ἀντέχῃ πρὸς 

τὴν πλείονα ἀπορροήν. εἰχότως οὖν ἀπὸ γενέσεως ἕως φϑορᾶς τὰ τῦ 

οὕτως ζῶντα τροφῆς δεῖται. ἀνάγκη γὰρ αὐτὰ T, αὔξεσϑαι ἢ ἀχμάζειν ἣ 

φϑίνειν: ἐν ἑχάστῳ δὲ τούτων τροφῆς δεῖται τὰ οὕτω ζῶντα. οὔτε γὰρ ἐν 

τοῖς ἀψύχοις πάντῃ ἢ ϑρεπτικὴ ἔνεστι δύναμις (φέρε γὰρ ἐὰν δῷ τις xoi 
A , ^ ΧΡ M 5 2. /, C ^ , Ὑ M - 5 - 

35 τὰ μέταλλα αὔξεσϑαι, xal ἐν ἐχείνοις ἀμυδρουμένην ἔτι μᾶλλον T, £v τοῖς 

φυτοῖς συγχωρήσει τὴν φυτιχὴν ἐνυπάρχειν ζωήν); οὔτε ἐν τοῖς ἀιδίως 
- ΕΣ 5 3: δον 2 ΄ t - A ' 5 y 5 AJ lJ b 

ζῶσιν, ἅτε οὐχ ἐνύλοις οὐδὲ ἐπιχτήτως δεχομένοις τὴν ζωήν, ἀλλὰ κατὰ τὸ 

συμφυῶς μόνον ἐρριζωμένον αὐτὴν ζῶσι, xol διὰ τοῦτο οὐδεμιᾶς ἐπεισάχτου 90 

βοηϑείας δεομένοις πρὸς τὸ ζῆν. 

14 ἔχῃ ἃ ἕως v. 31 Simplicius: ἕως καὶ À: μέχρι ἃ οὐ Aristoteles 
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LA] 4X gi a ec b- p.434a497 Αἴσϑησιν δὲ οὐχ ἀναγκαῖον ἐν ἅπασι xot 

Δόξειεν ἂν προσλαμβάνειν τὸ ζητούμενον. διὰ τί γὰρ οὐχὶ χαὶ πάντα 
τὰ ζῶντα πρὸς διάχρισιν τοῦ οἰχείου τε χαὶ τοῦ ἀλλοτρίου τὴν γοῦν ἁπτιχήν 
τε xol γευστιχὴν ἔχειν αἴσϑησιν, ὡς χαὶ πάντα τὰ ζῶντα αἰσϑάνεσϑαι: 
, AY ^ - » [4 " -Ὁ᾿ , - , b - L3 

ἐπειδὴ xal τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν αἰσϑητιχῶς ζώντων τὸ σῶμα τόδε 

τοιοῦτον ὄν, ὡς ἐν μεσότητι εἶναί τε χαὶ ἁφὴν ἔχειν, ἁπλοῦν χαλοῦμεν διὰ 
^ 7 ΄ L -Ὁ -Ὁ ΄ 

τὸ ὡς ἤδη εἴρηται xax ἐπιχράτειαν ἑνὸς στοιχείου τῆς γῆς τὴν mun 
Y ,F 5 ud Ἃ b , e Ὁ y c iJ ' CN ἔχειν σύστασιν, οὐ πάντῃ ὃν δηλονότι ἁπλοῦν, εἴ γε ὅλως χατὰ τὴν ἑνὸς 
ἐπιχράτειαν, συγχείμενον O& xal ἐχ τῶν λοιπῶν, ὡς χαὶ αὐτὸς πανταχοῦ 

, E aeo , ^ ES , d 3 , 2 , M - 

βούλεται xal f, ἐνάργεια δηλοῖ. τί οὖν ἐχώλυεν ἐν μεσότητί πως xai ταῦτα 
P. 4 mA A [rd - Ἤ --.} 2 / 5 ^ » , ἐξ ὄντα διὰ τὸ ὅλως εἶναι τῶν ἐναντίων, εἰ χαὶ μὴ ἐξισαζούσῃ, τς μέν τινα 
αἴσϑησιν, ἀμυδροτέραν OE T, χατὰ τὰ ἄλλως ζῶντα, xal ὡς ἔφη []λάτων 
οἷον χαϑεύδουσαν αἴσϑησιν. ἀλλ᾽ ἴσως 6 ᾿Αριστοτέλης οὐχ ἀξιοῖ αὐτοῖς 
ἀποδιδόναι αἴσϑησιν, τοῦτο μέν, ὡς μὴ οἷον ἐγρηγορυῖαν ἔχουσιν, ἀλλ᾽, ὡς [Ὅλ αἀϑοῖθο EIS 3 Ὁ ΘἸ εχοῦσιν; 5.06 
, - »y FN - TX SM 3o Y M , “ῳ- ἐχεῖνος ἔφη, χαϑεύδουσαν, τοῦτο δὲ διὰ τὸ δυσπαϑὲς χαὶ χϑόνιον τῶν φυ- 
τῶν, ὡς αὐτὸς λέγει" εὐπαϑὲς γὰρ εἶναι δεῖ τὸ αἰσϑητιχόν. χαὶ γὰρ ἐφ᾽ 
ὅσων μὲν ^ φύσις πρὸς τὸ εἶναι μόνον ἀποβλέπει, τὸ δυσπαϑὲς τούτοις͵ 
ἀφώρισεν οὐ δεηϑεῖσα αἰσϑήσεως, ὡς ἔχουσιν ds ἑαυτῶν τὸ μὴ ῥαδίως 

΄ SE μι ^N 5 “ ΞῈΣ 2 ΄ 
πάσχειν: ἐφ᾽ ὅσων δὲ οὐ τοῦ εἶναι ἀλλὰ τοῦ εὖ εἶναι μᾶλλον ἀντέχεται, 

τούτοις τὸ εὐπαϑέστατον ἀπονέμει χατὰ τὴν ὅλην τοῦ σώματος σύστασιν, 
-Ὁ € ἊΝ [rd 

ἵνα xal αἰσϑητικώτατον Tm. διὸ μάλιστα τὸ ἀνθρώπειον σῶμα, ὡς τὸ ὅλον 

φάναι, εὐπαϑές, εὐχρασίᾳ τε τῶν ἄλλων ζῴων προέχον χαὶ λεπτότητι δέρ- 
ματος χατὰ dyakoríay τοῦ μεγέϑους, ἵνα τὴν χαϑ᾽ ὅλον τὸ σῶμα αἴσθησιν 
ἀχριβεστέραν ἔχῃ; ἐν ταῖς χατὰ pou E ἰσϑήσεσι πολλῶν ἀπολειπόμενον 
ζῴων. χαλῶς οὖν οὐχ ἀναγχαῖον εἴρηται πᾶσι τοῖς ζῶσιν αἴσϑησιν ὑπάρχειν, 

(p πειδὴ μήτε ἁφὴν ἔχει μήτε ταύτης ἄλλην προηγεῖσϑαι δεῖ. οὐχ ἀνάγχ ἘΞ ΕἸ ΡΞ oq. exse pape is ΠΟ ΕΣ zo 1E t 
δὲ αἴσϑησιν πᾶσιν ὑπάρχειν, διότι. τὰ ἔσχατα ἔσχατον Em αἱ τὸ τέλος, 
σ ΄ x 3 , e - Ἃ tz HS 5 Y ARX 

ὅπερ πάντως μὲν ἀγαϑόν, ὁποῖον ἂν ἢ τέλος, ἀλλὰ τὸ μὲν χρεῖττον, τὸ δὲ 

ὑφειμένον, xal οἰχεῖον ἑχάστοις τοῖς τελειουμένοις ὡς xol τοῖς ἐσχάτοις τὸ 
zum τὸ OE αἰσϑητιχὸν ἀγαϑὸν οὐχ τ ἀλλὰ διεγηγερμένον χαὶ 

y e 

xac Ru χριτιχὴν ἑστὼς φαίνεται. διὸ ἀπαιτεῖ τὸ ἔτι ὑφειμένον, ἵνα 
i 

€T ) χαὶ τὰ ἔσχατα ἢ ἀγαϑά. τοιοῦτον δὲ ie τὸ τῷ εἶναι xav. αὐτὸ μόνον 
D 

ε 

τὸ εἶναι σύνδρομον ἀγαϑόν. ἔνια δὲ ἴσως xol τούτων ὑφειμένα ὄντα γέ πώς 
ἐστιν ἀγαϑά, ὡς τὸ ἄψυχον, ὡς τὸ δυνάμει, ὡς τὸ ὑλικόν, ὡς τὸ στερη- 

τιχόν- ἀλλ᾽ οὐ περὶ τούτων νῦν 6 λόγος. ἄνευ δὲ ἁφῆς, ἢ πάντως xoi ἣ 

γεῦσις συμπέπλεχται, ἀδύνατον εἶναι ζῷον, διότι εὐπαϑὲς ὃν τὸ ζῷον. ὡς 
τ ΩΣ ἵνα xal αἰσϑάνηται, χαϑ’ ὅλον τε ἑαυτὸ αἰσϑητιχὸν εἶναι χρή: 
ἐπεὶ λήσεται φϑειρόμενον χαϑ’ ὃ ἀναίσϑητον, xal xaxd vt, xaU ὃ τοῦ ἐν 

25 

30 

40 

τῇ τροφῇ οἰχείου τε καὶ ἀλλοτρίου ἕξει τὴν διάχρισιν, ταύτῃ μὲν γευστιχὸν 50 

4 ἔγχει ἃ 6 τε. xal] τε À: χαὶ 8 χαλῶμεν À! 10 ἐνάργεια correxi: ἐνέργεια Aa 
12 ὡς ἔφη Πλάτων] Tim. 34 p. 118 (?) 92 λεπτότατον À 39 τροφῇ scripsi: 

τρυφῇ 48 
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ὄν, χατὰ δὲ τὴν χαϑ' ὅλον ἁπτιχόν: d γὰρ ἁφὴ δι᾿ ὅλου. τούτων οὖν 89: 
πάντως δεῖ τῷ ὁπωσοῦν αἰσϑητιχῷ. ἀλλὰ τί τὸ ἐπαγόμενον τὸ 

p.494399 Οὔτε ὅσα μὴ δεχτιχὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης. 

' pu βούλεται ΠΕΣ τὰ ἄνευ τῆς ὕλης τῶν εἰδῶν δεχτιχά: 

kd ταφάσεως χαὶ τὰ μὴ | δεχτικὰ ἄνευ τῆς ὕλης γνωρίσωμεν. 89v 
τί εἴρηται 5 ἐν ἀρχῇ προχειμένη ἄρνησις τὸ οὔτε; οὐ γὰρ ἁπλῶς 

Ber ἀλλ ἔννοιαν τινα δοχεῖ Scu: pun δὲ ὧδε τὸ ὅλον ῥητὸν 
σαφηνιστέον. ἢ εἰ δὴ ἔοιχε λέγειν νῦν xol εἴδη ἄψυχα, εἴ γέ τι εἴη ἐν τῷ 
παντὶ εἶδος ἄψυχον, ἀλλὰ μὴ μόνον ἄτομα ὅσα νεχρώματα, xol ἔστι περὶ 
τῶν αἰσϑητιχῶν αὐτῷ 6 λόγος, ἔοιχε μηδὲ ἁπλῶς τὰ ἔμψυχα νῦν παρα- 
λαμβάνειν, ἀλλὰ τὰ xol αἰσϑητικὰ T, χρειττόνως ἔτι γνωστικά. τὰ δὴ τῶν ὅ 

τοιούτων εἰδῶν δεχτιχὰ ἄνευ τῆς ὕλης xà dau ἐστι ζῷα, τὸ ἐπιχτήτως 
5 δεχόμενον οὐδαμῶς ἔχοντα, οὔτε Πλάτων οὔτε ᾿Αριστοτέλης αἴσϑησιν 

΄ 

ἷς 
ὁποιανοῦν ἀποδιδόασιν, ἐπειδή, ὡς εἴρηται, τὴν παϑητιχὴν χαλοῦσιν αἴσϑησιν, 

— 

», N [ed Y ) 3u. 7 5 E ἊΝ " ' ' | οὐ τὴν ὅλην ἔνδοϑεν χατ᾽ ἐνέργειαν οἰχείαν xol ὑποστατιχὴν xol χριτιχὴν 
τῶν αἰσϑητῶν. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἄνευ ὕλης τῶν εἰδῶν δεχτιχά. xol 

M εἴρηται ὁποίων εἰδῶν, ὅτι τῶν γνωστιχῶν μέν, χρειττόνως δὲ xal οὐχὶ ai- 
σϑητιχῶς χατὰ τοὺς παλαιοὺς τούτους φιλοσόφους. φανερὰ οὖν xol τὰ μὴ 10 

ἄνευ ὕλης τῶν γνωστιχῶν εἰδῶν δεχτιχά" τὰ γὰρ μὴ ἀΐδια τῶν ζῴων. τὰ 
δὴ τοιαῦτα πάντως xal αἰσϑήσεως διὰ τὰ προειρημένα ὡς εὐπαϑῇ δεῖται, 

χαὶ πρώτης γε τῆς ἁπτιχῆς. τὸ οὖν οὔτε συνταχτέον πάλιν λαβόντας τὸ 
προειρημένον τὸ “ἄνευ ταύτης (τουτέστι τῆς ἁφῆς) οἷόν τε οὐϑὲν εἶναι 
ζῷον". xal τῷ ῥητῷ τούτῳ συντάξαντες xal τὸ ὕστατον ἐπενεχϑὲν οὔτε, 
οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς λέξεως ES Don ὅσα μὴ δεχτιχὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ 

ὃ - σ σ ^ B , - ΄ ᾿ 1 - Y - τῆς ὕλης, ἵνα διττὴ ἀποδοϑῇ ἣ αἰτία τοῦ πάντως τὰ ϑνητὰ ζῷα τὴν 15 

ἁπτιχὴν ἔχειν αἴσϑησιν, μίαν μὲν τὴν ὅτι οὐχ ἄνευ ταύτης at λοιπαί, τερον 
δὲ τὴν ἐπειδὴ ὅλως ζῷα ὄντα χαὶ ἐπιχτήτως τῶν γνωστιχῶν εἰδῶν ὄντα 
^ ΄ - ' Y Nov [r4 5 
δεχτιχά (τοῦτο γὰρ τὸ μὴ ἄνευ ὕλης αἰσϑητιχὰ εἶναι), [ΠῚ χαὶ pere 
παϑητιχῶς, εἰ μηδὲν μάτην ποιεῖ ἣ φύσις, τουτέστιν εἰ [μὴ] -οἰχεῖον 

ἀγαϑὸν τοῖς ζῴοις ὡς ζῴοις ἀποδώσει. τὸ γὰρ ἀγαϑὸν σωστιχὸν ἑχάστου, 
ὡς xai ἐν []ολιτείᾳ τῷ Πλάτωνι δοχεῖ. τὸ οὖν μὴ ἀπειληφὸς τὸ τῆς 
σωτηρίας αἴτιον αὐτῷ χατὰ φύσιν μάτην ἔσται. ἀλλ᾽ οὐδὲν μάτην ἢ 90 
φύσις ποιεῖ, ὥστε χαὶ τοῖς ζῴοις πᾶσι τὸ χατὰ τὰ pipedpeuet ἕχάστοις 

μέτρα ἀπονέμει σωστιχόν. σωστιχὸν OE τῶν ὕνητῶν ζῴων τὸ aire 

τῆς ἐχχλίσεως γινόμενον τῶν ἀλλοτρίων αἴτιον, xal τῆς τῶν οἰχείων παρα- 
S 
ooy Tc. 

l ἡ — ὅλου om. a 2 τῷ (post ἐπαγόμενον) A 9 οὔτε δὲ ὅσα ἃ 8 ἔμψυχα Diels 
9 ἔμψυχον Diels ὅσα] ὡς Diels 16 ante αἰσϑητῶν add. εἰδῶν A! 20 εὐπαϑῇ 
scripsi: ἀπαϑῆ Aa 29 μὴ delevi 31 ἐν Πολιτείᾳ Πλάτωνι] de Rep. 1 9 p. 6088 

92 αὐτῷ αἴτιον ἃ 94 ἀπονέμον ἃ 90 χλίσεως A τῆς] τοῖς A 
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p. 434231 "Evexd του γὰρ ἅπαντα 
y 

Ταῦτα xai ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀχροάσει σαφέστερον διώρισται, ὡς τὰ χατὰ 26 

φύσιν γινόμενα τὰ μὲν ὡς αὐτὰ τέλη ἐστί, χαϑάπερ τὰ εἴδη, fj τε ἀρετὴ 

xal ὑγεία xài πᾶν ὅ τι τοιοῦτον, xol ταῦτα μὲν ὡς τὸ οὗ ἕνεχα, τὰ δὲ οὐχ 
^N Ἁ "Ὁ , e 

ὡς τ Ξ μέν, ὡς δὲ πρὸς ταῦτα φέροντα, ὡς τὰ Ὑ ὑμνάσια χαὶ ἢ οἰχεία ὕλη 
A 

χαὶ xà ὄργανα, τὰ τὸ 
^ - Fr 

ὃ i ἤδη ἀπειληφόσ & ὡς ἑπόμενα συμπτώματα T 

c^ c 
éÀoc T, τοῖς ἔτι πρὸς τὸ τέλος cc ui - χόπης xui e d 
ξβλὴς Ἢ τοῖς EX! πρὸς τὸ XEAOS CEDO! uzyotc , ὡς χοπος X0 πτύελος χα 

, »^ 

μασχάλαις; i σί, τρίχες xai τοῖς ἤδη ὑγιαίνουσιν ἕπονται ζῴοις, xod 
à 

TE 

2 
£y 

^ 

' 

ὑγείαν διὰ γυμνασίων. ὃ [Ὁ] (q^ 7E 5 9 - εὶ o c ΤΑῚ [0] εὶ e G rU] 
"S 
o c [m] x o c LA z 

c2] 
Qe Ὁ 4 πόνοι χαὶ χά 

᾿Αριστοτέλης ἂς δύο δοχεῖ διαιρεῖν πάντα τὰ φύσει γινόμενα, εἰς τὰ ἕνεχά 
Ὰ , ΄ 

του χαὶ εἰς τὰ συμπτώματα, τοῖς ἕνεχά τοῦ συνεισφέρων πάντως χαὶ τὸ οὗ 
ysxa* οὐ γὰρ οἷόν τε ὥ 

- ^ - 

νεχά τοῦ ἢ εἶναι T, γίνεσϑαι, μὴ ὄντος χαὶ τοῦ οὗ 
.- 

΄ 

ἕνεχα. οἷς χαλῶς πᾶσιν ἐπισυνάπτει ὃ φιλόσοφος ὡς συμπέρασυα τῶν 

προειρημένων προτάσεων τὸ τὰ πορευτιχὰ ζᾷα χαὶ μειζόνως 
» J »- ἀπαιτεῖν τὴν. 35 

αἴσϑησιν τῶν μονίμων χαὶ ἀτελῶν. διὰ τὸ xol χατὰ πολλὰ χαὶ ἄλλοτε ἄλλους 
τόπους προσβάλλειν τοῖς σωστιχοῖς τε αὐτῶν χαὶ φϑαρτιχοῖς σώμασι. χαὶ 

τὸ ὡς Gem PE μετέχειν xal αὐτῆς τ ἧς ἁπτιχῆς πιο 

χαὶ διὰ τοῦτο ἐνεργητιχωτέρας, xai πρός γε διὰ τὸ Ἢ ἄλλων ἐξ ἀνάγχης 
τῶν πορρωτέρω τοῦ αἰσϑητοῦ ἀντιληπτιχῶν μετέχειν αἰσϑήσεων, ἵνα xal 

πρὶν ἐφάψασϑαι τῶν φϑαρτιχῶν τε xol σωστιχῶν αἰσϑανόμενα τὰ μὲν φεύγῃ. 
τὰ δὲ τῶν ἄνευ δὲ αἰσϑήσεως οὐχ ἂν σωϑείη μάλιστα τὰ πορευτιχά᾽ 40 

ὅπερ ἦν αὐτοῖς τὸ τέλος χαὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ τῆς σωτηρίας, ὡς εἴρηταῖς αἴτιον; 
ED τοῦς χατὰ φύσιν ἐστίν, ἐπειδὴ χαὶ τὸ χράτιστον αἴτιον τὸ τελιχόν, 

οὗ ἕνεχα wal τὸ ποιητιχὸν ποιεῖ χαὶ τὸ εἰδιχὸν δρίζει χαὶ τὸ ὑλιχὸν αἴτιον 

ὑπέστρωται οἰκείως τοῖς πράγμασι. χαὶ ἐπεξεργαζόμενος χαλῶς τὰ εἰρημένα 
ὶ ERE : c —-— "yY2 x : πὶ ΝΣ Ζ RT σι : 5 , τὰ σ 

ἐπάγει, ὡς τοῖς μὲν μονίμοις τῶν ζώντων χα oic ζῳοις, ὅσα 
Χ 

ὃ 
μόνιμα, τὸ τρέφεσϑαι T, φύσις δέδωχεν xol ἐν τῷ m νουσιν, ἐναργῶς 

τὴ 1 μὲν τοῖς φυτοῖς, ἤδη δὲ χαὶ τοῖς μονίμοις ζῴοις, ἐχε ἀρχὴν γινομένοις ς 
“πλύς σ Y , 7T 

τε xal ὑφισταμένοις, ὅϑεν xal τρέφεσϑαι oid τε. 

7 

p.434»3 Οὐχ οἷόν τε δὲ σῶμα M. τὴ ME xai νοῦν χριτιχόν 

αἴσϑησιν ὃ 1 (^ Ni sys Q9 DS [0] - x wu 
i c E o. - - “1: o m) oz Ee 

ᾷ ) 
x x 

— 
LI 

eo - e € . 

» 

πάντων εἴρηται: τῶν πορευτιχῶν, ἀλλὰ περὶ 49 
-* 

M * 

μὰ Φ c c o o RC. Ted o x Ξ v o C^ τὶ e 
A 

t 

τελξ m 2 ETE EPA 2 ^ Ἐπ c NP δ Y 

y τελειοτάτων £y αὕτοις Ξῷ ον. εν. Ot; xat ὃ χριτιχὸς youc. ἜΣ ΕΣ ταὶ 90 

M , 

εἰρημένοις πρὸς τοὺς ἀπορήσαντας ἄν, διὰ τί, e d (0^ ea —-— 8 [L4 x S2 e 

ὡς rz] 

TO 
o a [ΟἹ ce [OIN c 

ἘΦ 
εὶ e wv 

iJ * ^ Ἁ 

ἂν χρείττονα ἔχῃ γνῶσιν τὴν κατὰ τὸν νοῦν, μὴ ἀρχεῖται ταύτῃ πρὸς τὴν 

3 ἐν τῇ Φυσιχῇ ἀκροάσει] Phys. B 3 p. 1940 9 xal ἡ ὑγεία ἃ 9 ante xal τοῖς 

add. αἵ a 12 «à οὗ a 18 τελειότερα τελειοτέρας correxi: τελειοτέρας corr. A: repetit 

A1: 

21 

τελειότερα χαὶ τελειοτέρας à 21 αἰσϑανόμενα correxi: αἰσϑανόμενον Aa 

ζώντων] ζώων ἃ 95 ἀπορήσαντας] εἰρημένους ἀπορήσοντας A! 
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σωτηρίαν, xüy mopsutuxd ἢ, ἀλλὰ καὶ αἰσϑήσεως ἐδεήϑη. xoi μία μὲν ἣ ἤδη 89v 
χαὶ πολλάχις εἰρημένη ἀφεῖται νῦν αἰτία: διὰ γὰρ τὸ ἀναγχαῖον εἶναι τοῖς 

ζῴοις σύστοιχον τοῖς γινωσχομένοις ὑπάρχειν γνῶσιν. σύστοιχος δὲ οὕτως 
5 - [4 Ὑ € ^N » - 5 5, - UM m 2 5 , 5 ' αὐτοῖς f, αἴσϑησις, ὡς μηδὲ ἄλλως τῷ ἐν αὐτοῖς νῷ 7| δι᾿ αἰσϑήσεως αὐτὰ 

΄ ε Ὑ ε ΄ , 7, 2 — 
£y, ὡς ἔφην,. ὡς πολλάχις εἰρημένον ἄφῆχεν 90r 

ὃ ̓ Δριστοτέλης " μᾶλλον δὲ οὐδὲ παντελῶς ἀφῆκεν, ἀλλὰ προσϑεὶς xol ἄλλην 
αἰτίαν χαὶ ταύτην ἐνεδείξατο, ἀδύνατον λέγων τὰ γενητὰ χαὶ πορευτικὰ τῶν 

5 γινώσχεσϑαι. ἀλλὰ | τοῦτο y. 
5^ 

ὺ 

ζῴων νοῦν μὲν ἔχειν, ἀναίσϑητα δὲ τυγχάνειν αὐτά, χαὶ τούτου πάλιν τὴν 

αἰτίαν προσϑείς. οὔτε γὰρ τῇ ψυχῇ τοῦτο εἶναι πρὸς τὸ νοεῖν βέλτιον, 

10 οὔτε τῷ σώματι ἐντεῦϑεν ἔσται σωτηρία, ἂν μὴ καὶ αἴσϑησιν προσλάβῃ. 5 
χαὶ γὰρ ἣ λογικὴ Ψυχὴ οὐχ ἄλλως πρὸς τὸ νοεῖν ἢ ὅλη πρὸς σῶμα ῥεύ- 

2 , 5 ^ 5.2 , ΄ » ^ , M 2 ER / caca ἐγείρεται, εἰ μὴ Ov αἰσϑήσεως τὴν πρώτην, xal ἐν ταῖς πράξεσι 
N 

[Ὁ 

συνεργῷ αὐτῇ xol τῇ ἀπ᾿ αὐτῆς χρῆται φαντασίᾳ, xal τὸ σῶμα οὐ διὰ 
τοῦ νοῦ μόνου, ἀλλὰ χαὶ δι’ αἰσϑήσεως σώζεται τῆς τοδὲ μὲν βλαβερὸν 

15 αὐτῷ δειχνυούσης, τοδὶ δὲ σωτήριον, T, τὸ μὲν λυπηρὸν, τὸ δὲ ἡδὺ xai 

προσηνές. ὅϑεν xal ἢ προειρημένη ἀποδέδοται αἰτία, ἢ αἴσϑησιν ἀπονέ- 
μουσὰ τοῖς αἰσϑητιχοῖς ζῴοις ὡς σύστοιχον γνῶσιν τοῖς αἰσθητοῖς. διὸ 10 
χαϑόλου λοιπὸν συμπεραίνεται, ὡς οὐδὲν ἔχει ψυχὴν σῶμα μὴ μόνιμον ἄνευ 
αἰσϑήσεως, ἔνϑα τὸ μὴ μόνιμον πρόσχειται διὰ τὰ φυτά, ἃ ἔχει μὲν ψυχὴν 

20 ἄνευ δὲ αἰσϑήσεως, ἢ χαὶ διὰ τὰ ἄστρα, ὡς 6 ᾿Αλέξανδρος βούλεται, ἔμ.- 
ψυχα μὲν ὄντα, μόνιμα δὲ διὰ τὸ ἐρριζωμένα ταῖς οἰχείαις σφαίραις μὴ 
χαῦ᾽ αὑτὰ χινεῖσϑαι, ὡς 6 ἐχείνου λόγος. xal ἔοιχεν ὃ ̓ Αλέξανδρος οὕτως 
ἐξηγήσασϑαι διὰ τὸ προσεχῶς προειρημένον, τὸ οὐχ οἷόν τε σῶμα ἔχειν 
μὲν ψυχὴν χαὶ νοῦν χριτιχόν, αἴσϑησιν δὲ μὴ ἔχειν, μὴ μόνιμον 15 

25 ὄν, γενητὸν δέ. τὸ γὰρ ui μόνιμον xol νοῦν ἔχον χριτιχόν, γενητὸν δέ, 
πρὸς ἀντιδιαστολὴν εἴληπται τοῦ ἔχοντος χαὶ ψυχὴν xoi νοῦν χριτιχόν, 
μονίμου ὃὲ τοῦ ἀγενήτου τούτου" ἐν γὰρ τοῖς γενητοῖς οὐδέν ἐστι μόνιμον 
τοιοῦτον. ἔν τισι δὲ ἀντιγράφοις πρόσχειται τὸ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγένητον, 
ὅπερ 6 μὲν [Ἰλούταρχος ἐξηγεῖται, ὡς νῦν τοῦ ᾿Αριστοτέλους xal τοῖς οὐ- 

30 ρανίοις ἀποδιδόντος αἴσϑησιν - οὐδὲ γὰρ τὰ ἀγένητα, διότι μὴ χαϑ᾽ ἑαυτὰ 
τόπον ἐχ τόπου ἀμείβοντα xoi διὰ τοῦτο μόνιμα ὄντα, ἀμοιρεῖν αἰσθήσεως. 90 

φαίνεται δὲ 6 ᾿Αριστοτέλης μηδαμοῦ τὴν αἴσϑησιν ἐπὶ τῶν οὐρανίων προ- 
2 σιέμενος, ἀλλὰ χαὶ ἐφεξῆς αὐτὸ τοῦτο ἀναινόμενος. διὸ χάλλιον, οἶμαι, ὃ 

᾿Αλέξανδρος ἐξηγεῖται τὸ ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀγένητον, ἀξιῶν ἀχούειν πρὸς τὸ 
35 αἴσϑησιν ἔχειν, ἵνα μὴ πρὸς τὸ προσεχῶς εἰρημένον T, ἐπαγόμενον, πρὸς 

τὸ οὐχ οἷόν τε σῶμα ἔχειν μὲν ψυχήν, αἴσϑησιν δὲ μὴ ἔχειν, 
b] MJ ' ' 2 2 LT δ CC ΔΓ E ^N 5 , - 2 o ps ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς τὸ “αἴσϑησιν δὲ οὐχ ἀναγχαῖον ἐν ἅπασι τοῖς 
M » - ' [rd Χ M c —- 2 UAE c N y » , ' iJ .- ζῶσιν. οὔτε γὰρ ὅσων τὸ σῶμα ἁπλοῦν, ἐνδέχεται ἁφὴν ἔχειν ἀλλὰ μὴν 95 

οὐδὲ ἀγένητον ἀναγχαῖον αἴσϑησιν ἔχειν. τὸ OR χριτιχὸν τῷ νῷ 
40 πρόσχειται ὡς τὸ ϑεωρητιχὸν δηλοῦν πρὸς ἀντιδιαίρεσιν τοῦ πραχτιχοῦ, ἐναρ- 

γέστερον ποιοῦν τὸν λόγον, διότι τὸ μὲν πραχτιχὸν πάντως αἰσϑήσεως δεῖται, 

3 γνῶσυ --- δὲ repetit A 4 ἡ] τοῖς, ut videtur, A 90 διότι scripsi: διὰ τὸ Aa 

94 cf. p. 317,1 
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S Ux 9e Et δὺς κοι Πα ΄ [r4 XT A , M AN LF τὸ δὲ ϑεωρητιχὸν οὐ δοχοῦν πάντως ὅμως τὴν πρώτην xai αὐτὸ χρηζει, 90r 
χαὶ ἐφεξῆς δὲ πάντως ἐν τῇ περὶ τῶν αἰσϑητῶν ϑεωρία. 

ε 

.434»8 ᾿Αλλὰ μὴν εἴγε αἴσϑησιν ἔχοι, ἀνάγχη τὸ σῶμα ἢ ἁπλοῦν Ρ 9 Í 1 x9 i 1 

εἰ 

Ὅτι μὲν πλείους αἱ Cmal τῶν γενητῶν, xal αἵ μὲν ὑφειμέναι χαὶ 84 
Y € NX ' Y , , bi 

£o oat, Qt Og xaxa. σμίχρον ἐπαναβαίνουσαι εις τὸν puse ἄποτε ᾿ξυτῶσι 35 

νοῦν. χαὶ ὅτι ταῖς χρείτ τοσι πάντως χαι αἱ ὑφειμέναι χαὶ ἔσχαται συνυπάρ- 

χουσιν, οὐχ ἀνάπαλιν δὲ ταῖς χείροσιν αἵ χρείττους πάντως, xal ἄρτι διὰ 
τῶν Ev συνεπεράνατο. ὁποῖον δὲ τὸ ἐφ τιν οἰχεῖον ὄργανον 
xoi ὁποίῳ ὀργάνῳ οἰχείως ἑχάστη χρῆται ζωή, ἤδη μὲν φαίνεται xo τὸ 
αὐτὸ τε ράμενος: σαφέστερον a γῦν ἐπέξεισι τῷ λόγῳ, διαχρίνων τὸ φυ- 

» τιχὸν σῶμα dx Q^ τοῦ ἁπλῶς αἰσϑητιχοῦ, x«i τοῦτο ἀπὸ τοῦ μὴ ἁπλῶς 
μὲν τὸ δὲ ὅλον τοῦτο πορευτιχοῦ αἰσθητικοῦ, χαὶ ἀποδοὺς μέχρι τοῦδε τὴν 40 

Ld * P4 ^ , , e - 

τοῦ ὀργάνου οιἰαφόρον οὐσίαν οὐχέτι 7 ὡς φανταστιχοῦ ὀργάνου 7 ως λογικοῦ 
, 

ἐπιφέρει, διάφορόν τινα φύσιν εἰδώς, ὡς τὸ σῶμα xopíec, χαϑάπερ xol ἐν 
4 

τοῖς πρώτοις εἶπε, xdy λογικὸν dj, τῆς αἰσθήσεως ὃν προσεχῶς ὄργανον χαὶ 
χυρίως. xal γὰρ f, φαντασί 
τοῖς ἄλλοις ἐστὶ ζῴοις, 6 δὲ λόγος xol dj τοῦ λόγου βούλησις xd» ποτε ^ &«- 

TO 

v , M [4 v Ld 

σία αἴσϑησίς τις xal ἣ ὄρεξις, ὅση γε xal ἐν 

M - v , e 

χρῆται τῷ σώματι, διὰ τὸ xol αἴσϑησιν xal φαντασίαν ὡς συνεργοὺς παρα- 
λαμβάνειν χρῆται χαὶ τῷ σώματι ὡς ὀργάνῳ " ἐπεί, ὡς εἴρηχεν αὐτός, εἴ τι 45 

M 

1 ς 
συνέχε: σῶμα ὃ νοῦς, χαὶ πλάσαι γαλεπόν. χαὶ διὰ τοῦτο πάλιν ἀποδιδοὺς 

^ 2c» EJ n - , , x 5 - 5 , 5 τὴν αἰτίαν, δι᾿ ἣν τῶν ἀχριβεστέρων μὲν αἰσϑητῶν ἀντιλαμβανόμενοι οὐ 
δυνάμεθα τῶν ἀμυδροτέρων παραχρῆμα τὴν χρίσιν χατωρϑωμένην ποιεῖσϑαι, 
τῶν Oi νοητῶν ὅσῳ μάλιστα χαϑαρώτερον ἀντεχόμεϑα, τοσούτῳ μειζόνως 

^ Ἁ », ^ , ? , », /, QUSE, , e Ἁ y 

xat τὰ ἀμυδρότερα ἐπιγινώσχομεν αὐτίχα, διότι, φησίν. T, μὲν αἴσϑησις 
5 ΄ ^ e -— , € C 958 zi ^ r e ΙΝ - “7 
ὁργανοῦ οξειτα! τοὺ σώματος, ὦ οια env Dem ὑπὸ τῶν Uzt-.0vovy 

2 -Ὁ ΄ P] ^ , , [rd -“ ^ , ἕω Ὁ 

αἰσϑητῶν πάϑην τὴν ἀμυδροτέραν οὐ πάσχει, ἕως ἂν τῇ σφοδροτέρᾳ χατέ- ὅ0 
ij 

͵ 

- -" ΄ 
χηται" ὃ δὲ νοῦς ἵνα τὰ νοητὰ γνῷ, οὐ Ἢ χρῆται ὀργάνῳ τῷ σώματι. εἰχότως 

νὶ i : 

οὖν xal νῦν οὐ περιεργάζεται, ὁποῖον τὸ ὡς νοῦ ἢ λόγου ὄργανον, ἀλλὰ 
Y ^ x x 5 M x P] DA εἰ χαὶ διττὸν τὸ αἰσϑητιχόν, τὸ μὲν χαϑ’ αὐτὸ 

χαὶ ἄλογον, τὸ δὲ λογοξιὸ di ὦ bc λόγῳ συμφυόμενον" ὡς δὲ προειπὼν ἱχανῶς 
λοῦν πως διὰ τὴν τῆς γῆς ἐπιχράτειαν, 

ἀφορίζει ὁποῖον τὸ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν αἰσϑητιχόν, ἐχ διαιρέσεως τὸν λόγον 
Ἁ [s 

λαμβάϊνων. ἢ γὰρ ἁπλοῦν ἔσται ἢ μιχτόν φησι, διὰ τὸ τέλειον τῇς 90v 
5 d 

EX ποῖον τὸ ὡς Doi 

M 

περι τοῦ φυτιχοῦ σώματος. ὅτι 

5 

da g^ Η] 

διαιρέσεως τὸ ἁπλοῦν παραλαβών, ἵνα ὥσπε χῆς ποιῆται τὸν λόγον ρέσεως τ τι παρ , nep ες ρχὴς mount τ ἴον. 

ἐπεὶ ἤδη ὑπέμνησται ὅτι ἁπλοῦν εἶναι ἀδύνατον. διὸ xal αὐτὸ τοῦτο εὐϑὺς 
ἐπήγαγεν, οὐχ οἷόν τε λέγων εἶναι ἁπλοῦν" τὸ γὰρ 

P] τὸ ὃὲ αἰσϑητιχὸν πᾶν ἐξ ἀνάγχης ἔχειν ἁφήν, ὡς ἐν δευτέρῳ παλιν συμ- 

3 γε om. A ἔχει Aristoteles 4 εἶναι post σῶμα a et Aristoteles 10 xoi ὁποίῳ 

om. ἃ 16 ὃν] ἐστι ἃ 11 ὅση γε] ὡς ἥ γε A, qui tamen in marg. ὅση γε habet 
20 εἴρηχεν A 5 p. 411» 18 29 χατωρϑωμένην τὴν χρίσιν ἃ 25 φησίν T 4 p. 429 849] sq. 

3l. 32 ἱχανῶς περὶ τοῦ in lacuna om. ἃ 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 21 
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περαίνεσϑαι σχήμα τι μηδὲν ἁπλοῦν εἶναι αἰσϑητικόν, μέσου ὅρου ὄντος τοῦ ἁφὴν 90v 
ἔχειν. ἑχατέραν δὲ τῶν προτάσεων ἐξ ἄλλων ὑπομιμνήσχων, xol τρίτο. 

ἀξιοῦσαν πᾶν Deb) ἁφὴν ἔχειν διὰ πλειόνων πιστοῦται" τὴν Ἢ 

ὅτι οὐδὲν ἁπλοῦν ἁφὴν ἔχει ὕστερον πιστώσεται. τὴν δὲ χαταφατιχὴν τὴν 

τὸ αἰσϑητιχὸν βουλομένην ἁφὴν ἔχειν ὑπομιμνήσχει ἐχ τῶνδε. τὸ 
ζῷόνς quss τὸ ϑνητὸν λέγων, σῶμα £u boy óv ἐστι" πᾶν δὲ σῶμα ἁπτὸν 

εἶναι, οὐ τὸ οὐράνιον λέγων νῦν: οὐ γὰρ βούλεται ἐχεῖνο εἶναι ἁπτόν, ὡς 

δοχεῖ τίϑεσϑαι 6 Πλάτων, διότι ὃ φιλόσοφος οὗτος τὸ χατὰ τὰς παϑητιχὰς 10 

λεγομένας ποιότητας δραστιχκὸν ἀφορίζεται εἶναι τὸ ἅπτόν. πᾶν οὖν σῶμα 
10 τὸ γενητὸν λέγει, xoi δέον ἐπαγα dia pode ἐς ταῖς εἰρημέναις δύο mpo- 

τάσεσι τὸ πᾶν ἄρα ζῷον ἁπτόν ἐστιν᾽, ἵνα ἢ ὃ λόγος “πᾶν ζῷον σῶμα 

ἔμψυχόν ἐστι, πᾶν σῶμα ἁπτόν ἐστι, πᾶν ἄρα ζῷον ἅπτόν ἐστιν᾽., ὁ δὲ οὐ 

σι zl T x 

- - ὍΝ M » - [d b] y ΄ 3 — 

τοῦτο, ἀλλὰ ᾿ πᾶν ἄρα ζῷον ἁπτιχόν ἐστιν᾽, ὅπερ πάντως ἕπεται τῷ εἶναι πᾶν 
σῶμα ἅπτόν: οὐ γὰρ μόνον ἁπτὸν εἶναι δεῖ ἀλλὰ χαὶ p τὸ ἁπτὸν ὅπω x ἃ 1ῦ 

15 αὐτῶν σῶμα. διότι γὰρ ἁπτὰ πάντα, δεῖ ἐξ ἀνάγχης εἶναι xai τὸ χριτικῶς 

ἐφαπτόμενον χαὶ μὴ ἁπλῶς χατὰ παράϑεσιν ἅπτεσϑαι λεγόμενον, ἀλλ᾽ ὡς 

χαὶ γινῶσχον, ὁποῖον αὐτῶν ἕχαστον χατὰ τὰς παϑητιχὰς ποιότητας, ἁπτικὸν 
εἶναι, ἵνα πάλιν ἐξ ἀρχῆς ὃ λόγος τοιοῦτος “ἢ xb ζῷον ἔμψυχόν ἐστι σῶμα" 
πᾶν σῶμα ἅπτόν ἐστι" πᾶν τὸ οὕτως ἁπτὸν ὡς ἁπτοῦ γνωριστιχὸν τυγχάνει 

20 ὃν ἁπτιχόν: πᾶν ἄρα ζῷον ἁπτιχὸν ἔσται. ἀλλὰ τ τελευταίαν πρότασιν 
παραλιπὼν ὁ ̓ Αριστοτέλης ταῖς πρὸ τέραις δύο τὸ ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀποδέδωχε 20 

ure. μᾶλλον δὲ οὐδὲ τὴν τρίτην παρῆκεν, ἀλλὰ τέϑεικεν, ἀξιῶν 

τὸ ἁπτὸν εἶναι τὸ τῇ ἁφῇ lbs τόν. ἵνα δηλώσῃ LL ἔγως τὸ αἱ- 

σϑανόμενον τοῦ ἁπτοῦ ἁπτιχὸν εἶναι, xoi οὕτω συναγάγῃ" τὸ ζῷον ἄρα 

25 GERD πάντως. ἀλλ᾽ ἐποίησε τὴν περισχέλειαν τῷ τὴν ἀντιστρέφουσαν 

ἀλλὰ μὴ αὐτὴν προηγουμένως ϑεῖναι τὴν πρότασιν τὴν ἀξιοῦσαν τὸ ἁπτικὸν 
j» ἰσοδυναμοῦσαν αὐτῇ τὴν τὸ ἁπτὸν 95 
& δείξας διὰ τῶν προειρημένων τὸ τοῦ 

τοῦ ἁπτοῦ εἶναι γνωριστιχόν, ἀλλὰ 

πᾶν τῇ ἀφῇ (peni ἁπτιχὸν 

ζῴου σῶμα, καὶ xai ἕτερον τρόπον τὸ αὐτὸ ἐπιδείχνυσι διὰ τοῦ εἰ μέλλοι 
80 σώζεσϑαι τὸ ζῷον ὡς ζῷον ἁπλῶς. οὐ γὰρ ὡς ὁρατικὸν ἁπλῶς ἢ 

ἀχουστιχὸν T, γευστιχόν: τὸ γὰρ τοιοῦτον xal τῶν διὰ μέσου γινομένων 
δεῖται αἰσϑήσεων, ὡς δὲ ζῷον ἁπλῶς τῆς ἁφῆς, ἵνα τῶν παϑητιχῶν ἄντι: 

λαμβάνηται ποιοτήτων, ὕφ᾽ ὧν T, xav οὐσίαν ἀποτελεῖται πᾶσα γένεσίς τε 
χαὶ φϑορὰ χαὶ σωτηρία. ὡς εἶναι xai τοῦτον τὸν λόγον᾽ παϑητὸν Gy ὡς 80 

35 γενητόν, xoi τῶν γενητῶν ἀεὶ χριτικῶς ἁπτόμενον σωμάτων, πάσχει ὑπ᾽ 
αὐτῶν χατὰ τὰς παϑητιχὰς ποιότητας T, συμμέτρως 7, ἀσυμμε ἔτρως cb δὲ 
οὕτω πάσχον T, σώζεται T, φϑείρεται. μεταδιῶχον μὲν τὴν συμμετρίαν, 
φεῦγον δὲ τὸ ἀσύμμετρον διὰ τὴν χριτιχὴν φύσιν" τὸ Oi ἐν τῇ διώξει τοῦ 
συμμέτρου πάϑους, φυγῇ δὲ τοῦ ἀσυμμέτρου σωζόμενον ἁπτιχὸν εἶναι 

40 ἀνάγχη: τῶν γὰρ παϑητικῶν, ὡς εἴρηται, ποιοτήτων ἁπτιχὸν τὸ γνωστιχόν * 35 

5 ἔχειν V: ἔχει Aa. 7 8 ὁ IDécov] Tim. 7, 31 564. 14 ἁπτὸν ὅπω sequente spatio 

vàcuo À: ἁπτόμενον à 25 τῷ] τὸ corr. A 29 μέλλει Aristoteles 35 qewxdvy A. 
, , H , πάσχει] πάσχειν ἀνάγχη ἃ 
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τὸ ἄρα ζῷον ἁπτιχὸν ε 
E “ ΄ ἘΞ [ zm 

γισμὸς τοῦ προτέρου ἐχ τῆς σωτηρίας τῶν ζῴων ἐπιχειρῶν, ἐχείνου xac 
αὐτὴν τὴν τοῦ ἁπτοῦ ὡς ἁπτοῦ ἀντιληπτιχὴν γνῶσιν τὸ αὐτὸ ἀποδειχνύντος. 
L4 l 4 /€ , c NS EN - ΄ T [s , E ἔτι xal τρίτον προστίϑησι λόγον, ὡς δεῖ τὸ ζῷον πάντως εἶναι ἁπτιχόν, τῶν 
διὰ τῆς ἀμέσου ἀντιλήψεως [τῶν] αἰσϑητῶν χριτικόν, τοιόνδε ὄντα" τὸ ζῷον 

) 
- 

ἐξ ἀνάγχης τῶν ἀμέσως αὐτῷ προσπιπτόντων αἰσϑητιχὸν εἶναι δεῖ, OU ὧν πιῖ 

xal σώζεται ἢ ἀπόλλυται μάλιστα τὸ às τῶν ἀμέσως προσπιπτόντων γνω- 

ἰιστικὸὺν ἁπτιχόν: τὸ ζῷον ἄρα ἁπτιχόν. χαὶ τοιοῦτος μὲν χαὶ ὃ τρίτος 
D i i p - 

λό ΤΟΥ EN EN , ^ a , LP ας , ue Ἁ MN “ 

όγος. αἱ ὃὲ διὰ μέσων γνωρίζουσαι αἰσϑήσεις πρόσχεινται πρὸς διάκρισιν 
σαφῆ τῶν ἀμέσως χριτιχῶν, τουτέστιν ἁφῆς τε xal γεύσεως" ἐχ γὰρ τῆς 
τῶν διὰ μέσου p ς μᾶλλον γνωρίζομεν, τίνες at ἄμεσοι. ἐφ᾽ οἷς τῷ 

τρίτῳ συνάπτει τὸν δεύτερον, οὐ μόνῳ τῷ προσεχεῖ ἀποχρώμενος τῆς ἁφῆς 
, 3 iJ Χ ^v a χ m zr b lJ c M 

ἀλλὰ xai τῷ πρὸς τὸ ζῆν συνεργῷ. τὸ γὰρ ἁπτόμενον xai προσεχὲς xol 
χείωε τῷ ἁπτῶ ὃεῖ ὥ- SHE ^ &fc ig f παραχείμενον τῷ ἁπτῷ δεῖ αἴσϑησιν ἔχειν. εἰ γὰρ μὴ ἕξει Βα στ, 

οὐ uc τὰ μὲν φυγεῖν τὰ δὲ λαβεῖν. τοῦ τρίτου δὴ τὸ oop- 

πέρασμα (εἰ δὲ) τοῦτο, ἀδύνατον ἔσται σώζεσϑαι παραπλησίως τῷ τοῦ 
δευτέρου εἴληπται. 

p.434»18 Διὸ xal ἣ γεῦσίς ἐστιν ὥσπερ ἁφή τις. 

"AAkos οὗτος τὸ αὐτὸ συμπεραινόμενος λόγος, ὅτι πάντως ἁπτιχὸν εἶναι 
δεῖ τὸ ζῷον, οὐχ ἀπ᾽ αὐτῆς ἔτι τῆς ἰδίως λεγομένης ἁφῆς ὡρμημένος, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τῆς ον χαὶ οὐχέτι ἀπὸ τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων χαλουμένων, 
3a 2075 -" vo os 9ef n4 o YA" - CREAN ,F 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τ συστάσεως. φϑείρει γὰρ τὸ ζῷον xai σώζει προη- 

γουμένως μὲν τὰ πάϑη τῶν αἰσϑητῶν xav αὐτὴν τὴν ἁφήν, ϑερμὸν φέρε 

χαὶ ψυχρὸν xat τὰ τούτοις σύστοιχα, οὐχ | ὡς ζῷον ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ὡς παϑητόν. 
NC INY L4 7T [4 -" 2 * ΄ e - M 4.4 ^ » , τὸ δὲ ἔγχυμον, οὗ ἣ γεῦσις ἀντιληπτιχή, ὡς ζῷον ἣ σώζει ἢ ἀπόλλυσι. 

τρέφεσϑαι γὰρ ἀνάγχη τὸ ζῷον xal διὰ τὸ ζῷον εἶναι χριτικὸν εἶναι χαὶ 
- ^ - ΄ B ^ -- EH 

τοῦ ἐγχύμου πρὸς παραδοχὴν μὲν τοῦ οἰχείου, φυγὴν δὲ τοῦ ἀλλοτρίου. 
* 

σωματοειδὲς δὲ χαὶ ἁπτὸν πᾶν τὸ ἔγχυμον οὐχ T ἔγχυμον, ἀλλ᾽ ἣ μὴ ἄνευ 
E T -; τ T , ε -— X 3 ME d 
απτοὺ (οἷόν τε) ειναι τὸ ALIE τῷ οὖν £V αἀπτῷ εἰναι χαὶ τὸ ξγχύμον 

i ve | 

(€ 

i 

οὐ ΜᾺ ὡς γευστὸν ἀλλὰ χαὶ ὡς ἁπτὸν προσπίπτει, ὡς χαὶ τὴν γεῦσιν 
T z A ES - - , 

msi οὖν xal ἢ γεῦσις πρὸς τὸ εἶναι συντελεῖ τοῖς ζῴοις, 
y 

Ἄ 

5 » [4 ' NE [rd ; , , 
*00x ἄνξὺ Oo&£ ἀφὴς Tj γεῦσις, τα ὁξομενα γευσεως ἔςζει οὐ ταυτὴν Uovyov, 

ἀλλὰ xoi τὴν ἁφὴν πάντως. χαὶ συλλελόγισται τὸ αὐτὸ χαὶ νῦν οὐχ ἀπὸ 
τῆς ἀφῆς ὙΠ ἰδυμενης ἁπλῶς, ἀλλὰ xal ἀπὸ τῆς "v χαὶ ταύτης 
ἀναγχαίας πρὸς σωτηρίαν τοῖς ζῴοις ὑπαρχούσης. χαὶ ἐπειδὴ οὐ χαϑ᾽ αὑτὴν f 1 i l 

e c a [Q) ξ Ln 
^ 

g^ ΠῚ 

2 τὸν ἁφή ἔστιν, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ ἄνευ ἁφῆς εἶναι, τοῦτο δέ, ἐπειδὴ χαὶ 

ὃ ἔγχυμον χαὶ γευστὸν πάντως ἐν 5 ἁπτῷ. τὴν γεῦσιν ὥσπερ ἁφὴν 
E ἀποφαίνεται. ἀλλ᾽ οὐχ αὐτόϑεν Mus ἀχριβολογούμενος νῦν xai τὴν 
αἰτίαν ἐπάγων, ὅτι xa αὐτὴν f; one οὐ τοῦ ἁπτοῦ ἀλλὰ τροφῆς ἐστιν, ο»υ 

e ow P! 
40 $ 0E τροφὴ τὸ σῶμα τὸ ἅπτόν, ἀλλ’ οὐχ dj ἁπτόν, Tj δὲ ἔγχυμον. πάλιν 

ὃ τῶν expunxi 15 φεύγειν Aristoteles 16 ei δὲ ex Aristotele addidi 20 

om. à 29 οἷόν τε addidi 40 ἣ δὲ] ἀλλ᾽ ἣ ἃ 

21* 

28 

ἶναι ἀνάγχη. χαὶ διαφέρει ὃ νῦν εἰρημένος colko-90v 

o1 

9l: 

gx 

10 
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τῷ σι 

90 

90 

(0 Q2 

(0^ 

x 

e MM M J ' ec M 5 λὸ "ON , ς Ut rA "mr e 

ἁπτῷ. τὸ γὰρ μὴ ἁπτὸν ἀλλὰ. διὰ μέσου ἑτέρου γνωριζόμενον, ὡς 
Ὁ , ^N Ὑ —- 

χρῶμα xol ψόφος χαὶ τὸ ὀσφραντόν, οὐ E φησὶν οὐδὲ αὔξησιν ποιεῖν 

οὐδὲ φϑίσιν (καὶ γὰρ ἢ αὔξησις, ὡς ἤδη ues qe xal ἢ QUíctg τροφαί 

τινες, ἢ μὲν ἐπιχρατουμένης τῆς ἀπορροῆς, ἣ δὲ ἐπιιρατούσηξ)" ὥστε χατὰ 
τὴν σὺν ἀντιϑέσει λεγομένην ἀντιστροφήν, εἰ τὰ «ἡ ἀμέσως γινωσχόμενα 
o0 τρέφει, τὸ τρέφον ἐν τοῖς ἀμέσως γνωριζομ, ένοις ἐξ ἀνάγχης ὑπάρχει. 

ταύτῃ οὖν πάλιν συμπεραίνεται τὸ χαὶ τὴν γεῦσιν ἁφήν τινα εἶναι, διὰ τοῦ 
3 P ERAN , * » , [rd NECS ποδὶ c" — € 29087 » ' τινὰ ἐνδειξάμενος τὸ αὐτό, ὅπερ καὶ διὰ τοῦ, a awe p ἐδήλου. ἐπειδὴ τοῦ 

ὕρεπτιχοῦ μὲν προηγουμένως 1 γεῦσις, συμβαίνει ὃὲ τὸ ϑρεπτιχκὸν πάντως 

χαὶ ἁπτὸν εἶναι. 

P 

p.434»99 Αὗται μὲν οὖν αἱ ἀναγκαῖαι τῷ ζῴῳ." 
Ὅς M ΜΞ E A - “ἃ λ M Ξ e ^ "ON M ^ , 

Qc xol πρὸς τὸ εἶναι covceAo0cat: ἣ μὲν διὰ τὸ μάλιστα σωτηρίους 
- ES € Y Y N , - [2 ὌΝ , ΄ € b 

εἶναι ἢ φϑαρτικὰς τὰς παϑητιχκὰς ποιότητας, ὧν ἢ ἁφὴ ἀντιληπτιχκή, ἢ δὲ 

γεῦσις τῶν ϑρεπτιχῶν χριτική. ὧν χαὶ αὐτῶν ἀεὶ πρὸς τὸ εἶναι δεῖται τὸ i 1l? 

ζῷον διὰ τὴν GuveyT, τῶν μορίων ἀπορροήν. 

p.4834»94 Αἱ δὲ ἄλλαι τοῦ τε εὖ ἕνεχα xal γένει. 

Αἱ μὲν γὰρ εἰρημέναι πρὸς τὸ εἶναι ὁπωσοῦν ζῷον. xoi ὧν ἄνευ 
ἀδύνατον εἶναι, συντελοῦσι: τῶν δὲ τριῶν xal χατὰ φύσιν ἔνια ζῷα ἐστέ- 

N N ΄ » ΄ ΓΦ -f - ε , Y T 
ρηται xal παρὰ φύσιν ἄλλα στερηϑέντα οὐδὲν ἧττον ζῷα, ὡς οὐ πρὸς τὸ 

εἶναι αὐτοῖς που ἀναγχαίων, ἀλλὰ τοῦ εὖ ἕνεχα, ἵνα xal dehors 

νεργῇ αἰσϑήσεσιν, τ οὕτω πληττομέναις ὑπὸ τῶν αἰσϑητῶν τῷ" διὰ πο 
τέρων χινεῖσϑαι ὕπ᾽ αὐτῶν, ἐνεργητιχωτέραις δὲ μᾶλλον xal ζῷον ἤδη οὐχ 

ἁπλῶς. ἀλλὰ τελειότερον εἰδοποιούσαις. ὅπερ οὐ τὸ τυχὸν εἶπε xal πιστοῦται 

ὡς χρεῖττον ἐκ τοῦ πορευτιχοῦ. τὸ γὰρ ἐπὶ πλέον εἰς τὴν τοῦ ἰδίου τέλους 
m q^ ὧν 

5 ἰὸν μετάληψιν xai ἐχ πλειόνων αὐτὸ ϑηρώμενον χαὶ αὐϑορμήτως τελειότερον 
τοῦ ἔν τινι ἀπεστενωμένως, χαὶ περιμένοντος τὸ πολὺ ἐχ τύχης προσπεσού- 
μενον τέλος ἢ χαὶ τὸ φϑαρτιχόν, ἅτε οὐχ οἵου τε ὄντος προγινώσχειν 
πόρρωϑεν πρὶν προσπελάσαι τὸ φαινόμενον, ἵνα τὸ μὲν φυλάξηται, τὸ δὲ 

ἑλχύσῃ. αὕτη μὲν οὖν ἣ ἐπιχείρησις ἐχ τοῦ εἴδους xal τοῦ ἀγαϑοῦ τὸ 
τιμιώτερον τῶν τριῶν ape τὰς δύο ἐπέδειξεν. f δὲ ἐφεξῆς xal ὡς ἀναγχαίας 
προχρίνει. ἀναγχαῖαι γὰρ xai αὗται εἰ χαὶ μὴ ὡς Cd ἁπλῶς, ἀλλὰ ὡς 

πορευτιχῷ ζώῳ, εἰ μέλλοι σώζεσϑαι ὡς gigenesen. δεόμενον xol τῶν διά 

τινος μέσου ἀντιληπτιχῶν αἰσϑήσεων, ὡς μὴ χαϑ᾿ ὁρμὴν τοῖς βλαβεροῖς 

ἀπροόπτοις εἰχῇ φερόμενον προσπεσὸν ἀϑρόως ἐνίοτε φϑαρῆναι. ἀναγχαῖαι 
οὖν χαὶ αὗται, ἀλλὰ ζωῆς εἴδει χρείττονι, xal ὡς χρείττονος σωστιχαὶ τὸ 

ἀναγχαῖον ἔχουσαι τιμιώτεραι. ἐφανέρωσε OR xal ὅπως γίνεται ἣ διὰ τοῦ 
μεταξὺ αἴσϑησις, οὐ παρεχβὰς τὰ προχείμενα, ἵνα τὸ ἀπαϑέστερον αὐτῶν 

χαὶ ἐνεργητικώτερον δείξῃ. ἐμπαϑέστεραι γὰρ at ἀμέσως ὑπὸ τῶν αἰσϑη- 

ix παραϑέσεως τοῦ ἀντιχειμένου γνώριμον ποιεῖ ὅτι τὸ τρέφον πάντως 91: 

15 

D 20 

24 

94 

35 

45 

50 

ai om. Aristoteles et ἃ 19 ἀδύνατον εἶναι om. Α 20 οὐ om. ἃ 95 ἀπρόπτως ἃ 
σωστιχαὶ χαὶ ἃ 
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» - , , ^ e 

τῶν πληττόμεναι, ἀπαϑέστεραι Oi αἱ 
- ΄ * , * * 

πρώτως χινοῦντος πληττόμεναι. αἱ δὲ ἀπαϑέστεραι ἐνεργητιχώτερα!" τὸ γὰρ 
΄ ὃ : 

πάϑος ἐπιχρατοῦν ἀμυδροῖ τὴν χριτιχὴν ἐνέργειαν. ταῦτα OL χαὶ αὐτὸς 
^—- 2 - -Ὁ- Q^ b] 

τὸ πρώτως χινοῦν, φησίν, ἐπὶ τῶν τριῶν αἰσϑήσεων οὐχ εἰς ἢ o x x C^ Í [0] x o [LA 
5 κα 

ἐνὸξ 
25. , χ P] mS P! mw 5} , AR —N αὐτὸ ἀμέσως τὸ αἰσϑητιχὸν δρᾷ, ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον τὸ μεταξὺ δηλαδή, E 

ob, τοῦ μέσου φημί, τὸ αἰσϑητιχὸν χινεῖται. ὡς μὴ | ἄγαν πάσχειν a5- 
, M ^m ^ , , 

6, χαϑάπερ τὸ ἀμέσως ὑπὸ τοῦ πρώτως δρῶντος πληττόμενον. οὐ γάρ. 
* - rd », 5 

πειδὴ εἰς ἄλλο πρότερον ὃρᾷ τὸ πρώτως χινοῦν, οὐχὶ xol εἰς τὸ αἰσϑη- 
ERE ἐς M ΄ , -— 

τιχὸν ἢ ἀπ᾽ αὐτοῦ διαβαίνει χίνησις, ἵνα ἄν τις ὑπενόησε μηδ᾽ ὅλως ἡμᾶς 
- - ΄ , , ΄ - - 129 

αἰσϑάνεσϑαι τοῦ πρώτως χινοῦντος, ὡς μὴ φϑανούσης εἰς ἡμᾶς τῆς ἀπ 
, - , , , 5 , τ τ σ ^ , * C Y αὐτοῦ χινούσης ἐνεργείας. ἐχτίϑεται οὖν ὅπως διαβαίνει xoi διὰ παρα- 

΄ * , - ) - ΄ 
δειγμάτων. πολλὰ γὰρ eee γενόμενα τῶν ὧν προσεχῶς ἐφάπτεται, 

“Ὁ - , , [« LA ^ - Ν - 

OU αὐτῶν ἔτ pun ὧν οὐχέτι ἐφάπτεται, ὡς T, χεὶρ διὰ τοῦ μοχλοῖ 
M fi e ^-^) E? , M ων A 5 * 

τὸν λίϑον, xoi 6 δι’ ἕτέρου μέσου xal ἄλλου ὠϑῶν τὸν ἀπωτέρω 
ἑστῶτα. αὐτὸς γὰρ 6 πρώτως ὠϑήσας τὸν μεταξὺ ἑστῶτα χαὶ αὐτὸν χι- 

- 5 Lh ; - MA LA 

νητίχὴῶν ποιξὶ X600 ξῴξευς χαὶ ἐνίοτε χἀχεῖνον αἀλλου. χαϑόλου τε οὖν τὸ 

' , ; - - x 

χατὰ τόπον xtyoüy μεταβάλλειν ἀξιοῖ τὸ 

M] 

χαι ξ x o -— o. 
-^ 

eo Ln XN ̓ Ξ, ω» "E G 2 ex E x AC E x o 

* - ' m. * 
ὠϑοῦν x«i αὐτὴ τὸ ὦ 

χαὶ αὐτὸ ἄλλο ποιεῖν ἃ xal δεῖ τῇ 

σ 
J M ^ - 

χατὰ συνέχειαν ἀναγνῶναι τὴν χαὶ τὸ ὦσαν ἕτερον ποιεῖ ὥστε ὠϑεῖν, 
€ * M , 

ἵνα τὸ λεγόμενον ἢ; ὡς πᾶν τὸ χινοῦν xaxd τόπον οἷον xai τὸ ὠϑοῦν μετα- 

βάλλειν ποιεῖ τὸ προσεχῶς ὠϑούμενον οὕτως ὥστε χαὶ αὐτὸ ἄλλο τι ὠϑεῖν. 
, iJ ra - 

εἴτε ποτὲ εἴτε χαὶ πάντως, ὅτε συμβαίνει διὰ μέσου τινὸς τοῦ προσεχῶς 
L4 - » E A 

χινουμένου ὑπὸ τοῦ πρώτως χινοῦντος χαὶ ἄλλου γίνεσϑαι ὦσιν, τοῦ μὲν 
- ΄ 2 E e eo ΄ 

πρώτως χινοῦντος ἀχινήτου μείναντος χαϑ᾿ ἑαυτό, ὡς ὅταν ἢ ψυχὴ τὸ 
M —- , p —- - - 

σῶμα χινῇ. τούτου δὲ χινουμένου μὲν ὑπὸ τῆς ψυχῆς, χινοῦντος ὃ n ó* i à. 17? 

χάλαμον, χαὶ τοῦ μὲν χινεῖν ἔν τε τῷ πρώτῳ χαὶ τῷ μέσῳ δρωμένου, 
M Y € ΄ - ΄ »"Ἢ - 

τοῦ δὲ χινεῖσϑαι ἔν τε τῷ μέσῳ xal τῷ τρίτῳ, ὡς τὸ μὲν πρῶτον χινεῖν 
x δι , M ^N , » 5 ^N ΑΝ e , 

μόνον, τὸ ὃξ τρίτον χινεῖσϑαι μόνον, τὸ ὃὲ μέσον ἄμφω. εἰ OE xai ὃ χαά- 
E PS ΗΝ , * 

λαμος χαὶ αὐτὸς χινούμενος ἄλλο τι ἐ πλείω ἔσται τὰ μέσα χαὶ πλείω 
^N v 

τὰ dpa : χινοῦντά τε xol χινούμενα. τὰ Oi ἄχρα τὸ μὲν πρῶτον χινοῦν μόνον, "TE 

τὸ δὲ ἔσχατον μόνον χινούμενον. οὕτως. φησί, xxi ἐπ᾿ ἀλλοιώσεως τὸ 

πρώτως ἀλλοιοῦν ἀλλοιοῖ οὐ τὸ προσεχῶς μόνον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
tr^ 353 € e ^ ^ 

πορρωτέρω. ὅλως ἀλλοιοῖ. 6 γὰρ δαχτύλιος 

τῇ τῆς σφραγῖδος ἐνθέσει τὸν υξγρι τῇ τῆς σφραγιθος ἔγύεσει τὸ ϑέχρι 
, , eo Mw 

βάϑους τινός, ἕως Xv 

91: 

10 

5 

Ἢ ἀμέσως correxi: μέσως Aa 21 εἰς om. a 28 πρώτου A ἑαυτὸν à 32 φησὶ 
, χαὶ om. a 96 post αὐτοῦ suppleas xtvobuevov ἀλλὰ xai τὸ 38 post τὸν intercidit 

κηρὸν 
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p.435311. Ὅτι δ᾽ οὐχ οἷόν τε ἁπλοῦν εἶναι τὸ τοῦ ζῴου σῶμα ϑ1ν 
φανερόν. 

Σαφῶς ἐν τῇ προτάσει τὸν προχείμενον αὐτῷ ἀφορίζει σχόπὸν τὸν 388 

δειχτιχὸν τοῦ μηδὲν εἶναι σῶμα ἁπλοῦν αἴσϑησιν ἔχον, τουτέστι ums. ζῷον 
εἶναι: πᾶν γὰρ ζῷον αἰσϑητικχόν. πέντε γὰρ ὄντων ἁπλῶν τὸ μὲν ϑεῖον 40 
πάσης ἐξαιρεῖ αἰσϑήσεως, xol οὐδὲ προὔχειτο περὶ ἐχείνου τι vOv, ἐπειδὴ 
περὶ τῆς ἐν ϑνητοῖς ζῴοις ψυχῆς ἐξ ἀρχῆς ἦν ὃ λόγος. περὶ δὲ τῶν 
ἄλλων ἕχάστου ποιεῖταί τινα λόγον, οὐ μόνον ὡς εἰλιχρινῶς ἁπλοῦν μένον 

5 σ᾽ e ΄ 2 Ἂν ^ ' , m b τὶ » e » , - 

οὐχ ἕξει ἁφήν, ἀλλὰ xoi τὸ ἐν τῇ πρὸς τὰ ἄλλα μίξει ἄγαν ἐπιχρατοῦν, 
ὡς ἐν τοῖς φυτοῖς f, yz. πῶς οὖν δείχνυσι; πᾶν ζῷον ἀξιοῖ, ὡς xol ἐπι- 
δέδειχται, πάντως ἁφὴν ἔχειν, μηδὲν OE ἁπλοῦν ἁπτιχὸν εἶναι. τοῦτο δὲ 

οὔπω ἐν τούτοις δεδειγμένον χατασχευάζει, ἐπὶ ἑχάστου τῶν ὑπὸ σελήνην 45 

ἁπλῶν ποιούμενος τὸν λόγον, τὸ μὲν πύρειον xal ἀέριον xoi ὑδραῖον συγ- 

χωρῶν ἐνταῦϑα αἰσϑητήριον γίνεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπτιχά, τὴν δὲ γῆν 
οὐδὲ ἐπιχρατοῦσαν ὅλως γίνεσϑαι αἰσϑητιχήν. συγχωρεῖ OE τὸ πύρειον οὐχ 
ὡς δοχοῦν ἑαυτῷ. ἀλλ᾽ ἴσως ὡς ὑπὸ τοῦ []λάτωνος λεγόμενον. ἐχεῖνος 

—- 4] M , *, A Q4 "A b Ὁ. | [ὦ Ὁ E 5 , e * 

γὰρ τῇ ὄψει τὸ πύρειον ἀπονέμει, χαϑάπερ αὐτὸς τὸ ὕδωρ᾽ ἐπεί... ὡς ἐν 
- ^ E - Y, M m aH ὁτὴ CN ' C M ^ A 9 

τῷ δευτέρῳ εἴρηχεν, τὸ πῦρ xaü' αὑτὸ διὰ τὸ φϑαρτιχὸν wr γενέσϑαι 
, ΄ τς , ^» MA p A T - e E ΣΧ ^ ^l 2 c) αἰσϑητήριον, μιγνύμενον δὲ τοῖς ἄλλοις ἑχασταχοῦ. ὅπερ δὴ xal ἐχεῖ ἐνε 

b] 00 παντελ 

οὖν μᾶλλον λε χόν ποτε γίνεσϑαι τὸ 
προσπῖπτον τοῖς αἰσϑητοῖς 

ςτ- c— c^ C^ ρείσεως δεῖται xai οὐχ ἰσχύος πὸ τοῦ ἁπτοῦ δια- 
^ 

λύεσϑαι λεπτομερὲς ὄν: εὖπα ϑὲς γὰρ τὸ λεπτομερές. διὸ τὰ ὅσα λεπτομερῇ 92r 
στοιχεῖα αἰσϑητήρια μὲν γίνεται, οὐχ ἀμέσως δὲ τῶν αἰσϑητῶν γνωριστιχά, 

ἀλλὰ τῶν διὰ μέσου τινὸς αὐτῶν ἀντιληπτιχά, ἵνα wr, τὸ πάϑος ἀσύμμετρον 

αὐτοῖς γινόμενον εὐπαϑέσιν οὖσι διὰ λεπτομέρειαν, ἐν τῇ ἀμέσῳ τῶν ai- 
σϑητῶν προσβολῇ πάντως τι δρώντων εἰς τὸ αἰσϑητήριον, χολούῃ xol δια- 
φϑείρῃ τὴν ἁπτιχὴν ἐνέργειαν. οὐχ ἔσται οὖν ἅπτιχά, τὰ γὰρ ἁπτιχὰ τῷ ὅ 
αὐτῶν ἅπτεσϑαι τῶν αἰσϑητῶν ἔστιν αὐτὸ τοῦτο ὅπερ λέγεται ἁπτιχά, χρι- 
τιχῶς δηλονότι αὐτῶν x«i ἀμέσως ἐχόμενα. ὅϑεν xol ὠνόμασται. ἣ γὰρ 
πρώτη ϑέσις τοῦ ὀνόματος ἐπὶ τῶν. ὡς ἐν τῇ Φυσιχῇ διώρισται, mapaxst- 
μένων, ὧν τὰ πέρατα ἅμα. χἂν μὴ ζῶντα μηδὲ αἰσϑανόμενα ἢ τὰ οὕτω 
παραχείμενα. ἣ ὃξ ὡς αἴσϑησις λεγομένη ἁφὴ χριτιχὴ μέν ἐστιν ἐνέργεια, 
ὀνομάζεται δὲ xol αὐτὴ $x τῆς παραϑέσεως τῆς τὰ πέρατα ἅμα τῶν παρα- 

àp διὰ μέσου ἑτέρου αἰσϑητιχὴ γνῶσις προσ- χειμένων ποιούσης. ἣ 7 
/R à » m 2 2E a λ N [9 ΄ δόξειε μὲν ἂν εἶναι xav! αὐτὴν τὴν προσβολὴν ἁφή 10 βάλλουσα τῷ αἰσθητῷ 

1 εἶναι post σῶμα habet a 15 οὐδὲ correxi: οὔτε Αἃ 16 ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος] Tim. 16 

p. 498 11 ἐν τῷ δευτέρῳ] immo ἐν τῷ τρίτῳ [1 p. 42525 20 παντελ BMRV: 
παντε Àa οὐ παντε maiore spatio intermisso repetit A 21 οὖν om. a 289 ρείσεως] 

for i. πείσεως 28 προβολῇ a 92 ἐν τῇ Φυσιχῇ] Phys. E 3 p. 226^ 
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' , , 3 Ἁ , »w*N ΄ - E 5 Ἁ Ἁ , ev - € 

τις χαὶ αὐτή, οὐ μὴν χυρίως οὐδὲ. ἁπλῶς" οὐ γὰρ τὰ πέρατα ἅμα τοῦ τε 92r 

αἰσϑητιχοῦ χαὶ τοῦ αἰσϑητοῦ γίνεται τότε. 
ἢ μέντοι χυρίως ἁπτικὴ αἴσϑησις 

5 ἢ -Ó 5 X 5 M e “Ὁ M , 

ἐχεῖ προσϑείς, ἐπειδὴ χαὶ ἐπὶ τῆς ἁπτιχῆς τὸ προηγούμενον 
E] 

οὐχ ἐν σαρχὶ οὐδὲ νεύροις οὐδὲ ἔν τινι μορίῳ προσεχῶς τοῦ ἁπτοῦ ἐφαπτο- [511 

᾿ς Lt 33443 5 ' , x - ^ ^N s 

uévo τίϑεται, ἀλλ΄ £y τῷ διὰ μέσων τούτων ἀντιληπτιχῷ τοῦ ἁπτοῦ. διότι ὃὲ 15 
v 

τὸ μέσον οὐχ ἔξωϑεν. ὡς e τῶν χρειττόνων αἰσϑήσεων. ζωτιχὸν δὲ χαὶ 

οἰχεῖον μόριον αὐτοῦ τοῦ ζῶντος σώματος. ὡς εἰ χαὶ μὴ πρώτως. ἀλλὰ Oso- 

cl Pane εἶναι αἰσθ ητιχὸν χαὶ τὸ δι᾿ οὗ, ἄμεσος λέγεται ἢ τοῦ αἰσϑητιχοῦ πρὸς 

10 τὸ riim συναφὴ ἐπὶ ταύτης. συμπεραίνεται οὖν, ὡς τῶν λεπτομερῶν 
στοιχείων χἄν τινα ἢ αἰσθητήρια. ἀλλ᾽ οὐχ ἂν γένοιτο τοιοῦτον αἰσϑητήριον, 
οἷον τὸ τοῦ ὅλου ζῴου ἐστὶ σῶμα, ἀλλ᾽ οἷον τὸ xa. ἕν τι μόριον αἰσϑη- 

τήριον, δρατιχὸν φέρε T, ἀχουστιχόν. χατὰ γὰρ μόριόν τι τοιοῦτον, τὸ δὲ 30 

χαϑ᾿ ὅλον πάντως ἁπτιχόν" τὸ δὲ ἁπτιχὸν στερεὸν εἶναι δεῖ, ὡς εἴρηται, xal 
15 00 λεπτομερές. ἀλλ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ τῷ λόγῳ τὸ χϑόνιον οὐδὲν ἐχωλύετο 

εἶναι ἁπτιχόν. διὸ λοιπὸν ὅτι οὐδὲ χϑόνιον T, ὡς πάντῃ ἁπλοῦν T, ὡς ἄγαν 
: ἐπιχρατοῦν, ἐπιδείχνυσιν ἐπάγων᾽ 

^ e e 

p.435a21 [ΙΙάντων γὰρ ἣ & 

-.cCG 
xal δεχτιχὸν τὸ αἰσϑητ G | 

20 εἰσιν, ἀλλὰ xal ϑερμοῦ xal ψυχροῦ xai τῶν ἄλλων 
ἁπτῶν ἁπάντων. 

Ἡ μὲν ἀφ φὴ δηλοῖ νῦν τὴν Ἴθι εἰν αὐτὴν ἐνέργειαν τῆς τοιαύτης ζωῆς, 3 

& χαὶ πᾶσα e τὸ δὲ αἰσθητήριον τὸ ὑποχείμενον αὐτῇ ὄργανον. μεσότης 

Eon ἐνέργεια dj τῶν ἀντιχειμένων οὖσα ἀντιληπτιχή χαὶ ὅταν μετ᾽ 

CUN ἐνεργῇ:- χρὴ χαὶ τὸ ὄργανον πρὸς τὴν ἐγγινομένην αὐτῷ ὑπὸ τῶν τῷ σι 

ἀντιχειμένων ἐναντίαν πάϑην μέσως ἔχειν. ὡς υηδὲν μᾶλλον enge 7 (us 40 
, 353 342 , ΄ 5 y [ru] ec προσίεσϑαι. ἀλλ᾽ ὁμοίως ἀυφοτέρας. tv ἢ u 

ὁμοίως χρίνῃ. τὸ δὲ χαὶ αὐτὸ ὡσαύτως DnoccpcuDN τὸ d τέρων SL ἐξ 
P À ' Doy € ΄ ^ Ξ: ^ LT ERES | , , PIE 

tO0U τὴν £O ξἕχάτερου χρίσιν προχαλῆ ται. διό τι 00V τὰ αἀπταὰ οὐ μήνὴν ἔστι 
Ω7 ΣΝ Y L4 SUR 

30 χϑόνια, ἀλλ᾽ ἔνια μὲν χϑόνια. ὡς τὸ ξηρὸν ἅμα χαὶ DOUDOUS £yux ὃξ apto 
τὶ Χ 

τὰ τούτοις πὰ ὡς τὸ ϑερμὸν Gua xai ὑγρόν, xoi ὡς τὸ ὑγρὸν μὲν 
c Se Y PS - ε ^x LE ἢ x o (QA pu M cA ἅμα χαὶ ψυχρὸν ὑδραῖα, ὡς δὲ τὸ ξηρὸν ἅμα χαὶ ϑερμὸν πύρεια, T, τούτων 
υεσότης οὐχ ἂν εἴη γϑόνιος φύσει ψυχρὰ 

πάλιν οὖν ἐν δευτέρῳ σχήματι τὸ συμπέρασυα ἀχολουϑεῖ 
Li , ES e 7 - ' - 

εἶναι ἁπτικὸν αἰσϑητήριον. εἴ γε τὸ μὲν ἁπτιχὸν μέσον ϑερμοῦ xai ψυχροῦ r - 

' δ - ' E ἣν - , , - “ 
ὶ ξηροῦ xol ὑγροῦ, f, δὲ γῆ οὐ μέση. χατὰ ϑαάτερα μόνα ἀφοριζομένη. 

* ' ^ , ,^ € * "d Ἁ 

εἶτα χαὶ Oso τερὴν συνάπτει τοῦτῷῳ συλλογισμὸν ὡς αἀχόλουϑον. τὸ ἀπτιχὸν 
- ΄ ΄ ΄ z 

αἰσϑητήριον ἀξιοῦντα δεχτιχὸν εἶναι οὐ τῶν χϑονίων μόνον ποιοτήτων, 50 
M ἀλλὰ xal τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις στοιχείοις" τὸ δὲ χϑόνιον σῶμα. ἕως uiv 

4 ἐχεῖ fort. δοχεῖ cf. Arist. p. 455a 19 9 ἄμεσος scripsi: ἀμέσως Aa 19 ὅσαι] ὡς A 

25 γινουμένην a 99. πύρειον À 94 σχήματι R: σχήματα Aa 359 μὴ ΜΕΥ: om. Aa 
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dy Ἢ ὅπερ ἐστί, μὴ δέχεσϑαι τὰς τῶν ἄλλων στοιχείων, ἀλλὰ φϑείρεσϑαι 92r 
ἐν τῇ ἐχείνων παρουσία. οὐχ ἄρα τὸ δεχτιχὸν τῶν ἁπτῶν πασῶν ποιοτήτων 

χϑόνιον οἷόν τε εἶναι: τὸ γὰρ δεχτιχὸν ὑπομένειν δεῖ ἐν τῇ παρουσίᾳ 
πασῶν ὧν ἂν ἢ δεχτιχύν, ἵνα χαὶ δέχηται. χαὶ Ex τρίτου τὸ αὐτὸ συμ.- 

5 περαίνεται ἐχ τῆς ἐναργείας xoi ἐξ ἐπαγωγῆς. φαίνεται γὰρ σαφῶς χαὶ 

τῶν ἐν τοῖς ζῴοις μορίων ὅσα | μᾶλλον ἐπιχρατοῦσαν ἔχει τὴν γῆν τῶν 982» 
ἄλλων ἀμοιροῦντα αἰσϑήσεως, οἷον ὀστᾶ, χαίτοι ζῴων ὄντα μόρια, ὡς τοῦ 
χϑονίου στοιχείου, οὐ μόνον τοῦ εἰλιχρινοῦς στοιχείου, ἀλλὰ χαὶ τοῦ με- 

μιγμένου μὲν ἐπιχρατοῦντος ὃὲ φυτιχῶς μὲν ἐνεργεῖν δυναμένου, αἰσϑητιχῶς 
ἀδυνατοῦντος .τὰ γὰρ τοιαῦτα μόρια τοῖς φυτοῖς ἔοιχεν. ἐπιφέρει τοίνυν 

τοῦ ὅλου λόγου συμπέρασμα, ἄνευ μὲν ἁφῆς μηδὲν εἶναι ἀξιῶν ζῷον, ὅ 
e 10 

eo^ ὩΣ 

τῶν ἤδη προειρημένων τοῦτο λαμβάνων, ἁφὴν δὲ μὴ ἔχειν ποτὲ ἕν τι Q^ dà XN 

τῶν ἁπλῶν δύνασϑαι, ix τῶν νῦν ἀποδεδειγμένων ληφϑέν. δέδειχται γὰρ 
΄ M — » Ek » ^ — e M D ^ [d LE M Y ^ ) 

ὡς οὔτε γῆς οὔτε ἐξ ἄλλου τινὸς τῶν ἁπλῶν ἐστι τὸ ἁπτιχὸν ὄργανον, ἀλλ 

15 ἐν μεσότητι. ὡς γὰρ οὐ χϑόνιον, ἐπειδὴ χατά τινας ὡρισμένας οὐσίωται xal 

οὐχὶ τῶν ἀντιχειμένών ἐστὶ μέσον, τὸν αὐτὸν τρόπον οὔτε πύρειον οὔτε 

ὑδραῖον οἷόν τε εἶναι οὐδὲ γὰρ τούτων τι ἐν μεσότητι οὐσίωται, ἀλλ᾽ ἔν 
τισιν ὡρισμέναις ἰδιότησι. xal συλλογιζόμενος μιηδὲν εἶναι τῶν ἁπλῶν ζῷον, 10 

δηλονότι τῶν ἐν γενέσει xoi φϑορᾷ, οἷς xol αἰσϑήσεως δεῖ πρὸς τὸ εἶναι 

20 ζῷα, xat pov ὃν χατὰ 
Ἁ ^ , , » , ^x Φ , e ^ »y τὴ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντιστροφήν. ἐξ ἀνάγχης ἁφὴν ἔχει. τὸ p. 

ζῶον γίνεται ἐξ ἀνάγχης. τὸ οὖν ἁφὴν ἀναιροῦν ἀναιρεῖ τὸ ζῷον. 
e * - -- ΕΣ - , €T 

ἀλλὰ xoi ὃ μόνην ταύτην ἀναιρῶν ὡς ζῷον ἀναιρεῖ: μόνη γὰρ ἣν αὕτη ὡς 
, 39 5 S ce [d iJ , ἘΞ cia E Ξ ^ ΕῚ - 

ζῴου ἐξ ἀνάγκης συστατιχή. at γὰρ πρότεραι τρεῖς εἶχον μέν τι xal ἀναγχαῖον 15 
b -* 5 , , [4 ' 5 p) d -— , , Y 

25 χαὶ αὗται, GÀ) οὐχ ὡς ζῳου, ἀλλ᾽ ὡς πορευτιχοῦ ζῴου συστατιχαί, χαϑὰ 
^ ec ^ , uu 

ἤδη ὑπέμνησται" ἢ δέ γε γευστιχὴ xol ὡς ζῴου συμπληρωτιχὴ τὸ ἀναγχάϊον 
) - oO AY ' ^ τ ΄ 5 ) 5 NEN »1 - ) 5 y 

εἰσγγγε διὰ τὸ πρὸς τροφὴν χρήσιμον, ἀλλ΄ οὐ διὰ τὸ τῶν χατ᾽ οὐσίαν 

συστατικῶν ποιοτήτων προηγουμένως γνωριστιχόν. συστατιχαὶ μὲν γὰρ αἱ 
παϑητιχαὶ ποιότητες. τούτων δὲ ἣ γεῦσις οὐ xa. αὑτήν, ἀλλὰ μόνων τῶν 

30 ἐγχύμων: xol χαϑὰ δὲ μετὰ ἁφῆς πάντως, γνωρίζει xal τὰς παϑητικᾶς, 
, [4 τῶ 2 b) ec c ΄ , m d ) AA c (9 i 5 , 

οὐχ ὡς γεῦσις, ἀλλ᾽ ὡς ἁφή. μόνη οὖν xaÜ' αὑτὴν f, ἁφὴ ἀναιρουμένη 50 
5 -— (f Ὁ M » Du ^N a M » , , 

ἀναιρεῖ ὅλον τοῦ ζῴου τὸ ὄργανον. ἐνίοτε δὲ xol τῶν ἄλλων τις αἰσϑήσεων 
σ' LR ^ M v 6).0 AN , ϑ € , ὅτ G , Ἂν; — 5 

υναναιρεῖ xai τὸ ὅλον, ἀλλ᾽ οὐ χαϑ᾽ αὑτήν, ὅταν συμβαίνῃ «πρὸς τῇ ἀναι- 
, — 5» , » mw 5 , NP) » Su. 5 - ^ M 

ρέσε: τοῦ οἰχείου αὐτῆς αἰσϑητηρίου δι’ ἄλλην αἰτίαν ἀναιρεῖσϑαι xol τὸ 
35 ἁπτιχόν, οἷον εἰ ix τοῦ βρονταίου ἤχου βλαβέντος τοῦ ἀχουστιχοῦ ὀργάνου, 

συμβαίη διὰ τὴν ἀϑρόαν xal σφοδρὰν τοῦ ἡἠχοῦντος πνεύματος τῷ ζῶντι 

σώματι πρόσπτωσιν xal αὐτὸ βλαβῆναι. οὐ διὰ τὸν ἦχον τὸ ὅλον βλαβέν, 
» Ἁ δὰ ὟΝ Ἂν NSUSUN Ὁ 5 en d ' χ c €" Ἁ 

ἀλλὰ διὰ τὴν σφοδρὰν τοῦ ἠχητιχοῦ πνεύματος πρὸς τὸ ὅλον ἁπτιχὴν 95 

πρόσπτωσιν, ὡς ἁπτιχὸν αὐτὸ ἀναιροῦσαν. οὕτω γὰρ ὃ ἰὸς ὃ ϑηριώδης τῇ 
40 γλώσσῃ προσπεσὼν φϑείρει τὸ ὅλον, οὐχ ὡς πιχρὸς οὐδὲ T| γευστὸς ὅλως 

5 ,F N lj - » , τὰ , δὴ τε o e ' AA ls - 
(τὴν γὰρ γεῦσιν dv μόνην διέφϑειρεν), ἀλλ᾽ ἡ ξηρὸς xal T ἀσύμμετρος τῷ 

21.22 τὸ p. ζῶον — ἀνάγκης MV marg. R: om. Aa 22 ἀναιροῦν scripsi: ἀναιροῦ Aa 

29 μόνον ἃ 99. συναναιρεῖ V : συναιρεῖ Αἃ 40 ὅλως scripsi: ὅλος Aa 
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ἁπτιχῷ. ἃ δὴ x«i ᾿Αριστοτέλης σαφῶς διαρϑροῖ, ἔχαστον μὲν αἰσϑητήριον 92v 
ἀξιῶν ὑπὸ τῶν οἰχείων αἰσϑητῶν ὑπερβαλλόντων φϑείρεσϑαι, οὐ μέντοι συν- 

αναιρεῖν πάντως xal τὸ ὅλον ζῷον. εἰ ur χατὰ συμβεβηχός. ὡς εἴρηται. τῷ xat 
τὸ ἁπτιχὸν χατὰ συμβεβηχὸς ἕτερον τρόπον λυμαίνεσϑαι, ὡς ἐπὶ ψόφου εἴρηται 30 

Ἁ M στ τ Ea uw d ani andd)cic c) xar anuBcHmmc χαὶ ὡς ἐπὶ τοῦ γευστοῦ. ἐπὶ μὲν Ψύόφου xai προσϑεὶς τὸ χατὰ συμβεβηχὸς 
- 

σι 
— τυ ^ 5 “ ^ , 

φϑεῖρον τὴν ὦσιν, ἐπὶ OE ὄψεως xai ὀσμῆς ἀδιορίστως 
δ 42095 [4 , [d NN et »^ m A 
Ἴ ὕπο Qnt0V, ταν τὸ οὐνᾶμει Ων "y pov 

ων ^ ^ e - , - 5 , A ^ - - 

ἢ ξηρὸν Ti ἁπλῶς εἰπειν ασ υμξτρὴν οια τὴν τῶν παϑητιχῶν ποιῖο- 

΄ b] ΄ - P! »] ) » e ^ -— om ^N Y 

τήτων ἀσυμμετρίαν φϑεῖρον τὸ ὅλον. ἀλλ DIAS δυσῶδες. οὕτω ὃὲ χαὶ 

10 τὸ δρατὸν οἷον ἣ φλὸξ οὐχ ὡς φωτοειδὴς ἄγαν χαὶ ἀσύμμετρος τῷ ὄμματ' 85 
, φϑείρει τὸ ζῷον (ταύτῃ γὰρ TUNE τὸ ὙΒΈΝΕΙ ἀλλ᾽ ὡς ϑερμὴ ἀϑρόω 

ἐνίοτε προσπίπτουσα " comcs ὃὲ ὡς ἁπτὸν ἁπτιχῷ τῷ ὅλῳ. περὶ ὃ 
τοῦ χυμοῦ εἴρηται ὅπως φϑείρει, ὅτι χαὶ αὐτὸς χατὰ συμβε βηκός. ἧ μέντοι 

τῶν ἁπτῶν ὑπερβολὴ χαϑ᾽ Gee xai οὐ xaxa coups Dci ἀναιρεῖ τὸ ζῷον. 

15 ὡς γὰρ xai τῶν ἄλλων τὸ οἰχεῖον αἰσϑητήριον ἢ τοῦ οἰχείου αἰσϑητοῦ 
M e 

ὑπερβολὴ φϑείρει, οὕτω xai τὸ ἁπτιχὸν ἢ τοῦ ἁπτοῦ ὑπερβολή, ἀλλ᾽ ἐπεὶ 
MJ ἘΞ M — LL nr b! - e SI 2 Us - 

χατὰ τὸ ἁπτιχὸν τῷ ζςὠῳ ὡς e«t τὸ εἰναι. Qua τε ὡς ἁπτιχὸν Ὁ ειίρεται 40 

χαὶ ὡς ζῷον. 

20 οὗ τοῦ εἶναι Évexa, ἀλλὰ τοῦ εὖ, otov ὄψιν. 

Ὥς x » 1 z εἶ 3. N A M 4 T : TES SY A —S pu Ξ- 

τι μὲν ον χαὶ ἀχοὴν XO 667 φρησιν 60 προς τὸ εἰναι τὸ Ξῷ ον ως 9 

ζῷον συντελούσας ἔχει, ἱχανῶς διὰ τῶν προξιρημένων διώρισται, ἀλλὰ πρὸς 

τὸ εὖ. ὡς γὰρ πορευτιχῷ συνετέλουν τῷ ζώῳ᾽ ὡς δὲ πορευτιχὸν τοῦ ζῴου 
ἁπλῶς τελειότερον. ἣ OE γεῦσις wal ὡς ζῴω ἐδόχει εἶναι ἀναγχαία " νῦν 

25 0E ταῖς πρὸς τὸ εὖ εἶναι συντελούσαις συναριϑμεῖται. xal γὰρ ἄμφω ἀληϑῆ. 
ἐρῶ, διότι πρὸς τὸ διαμένειν μᾶλλον τῷ ζώῳ xal πρὸς τὸ ἐπὶ πλέον 
εἶναι. ἀλλ᾽ οὐ πρὸς τὸ εἶναι ἁπλῶς συντελεῖ. ἐπεὶ δὲ τὸ εἶναι d ue 

: ; - ^ 

(50 x Lp hd S c1 ῷ- χαὶ χατὰ τῶν χατὰ μίαν φέρε ὥραν ὄντων xoi δὁποστονοῦ 

τῶν ἐνιαυσιαῖον χαὶ πλείονα χρόνον ζώντων. f, δὲ τροφὴ o 
80 εἶναι συντελεῖ. ἀλλὰ sis τὸ ἐνιαυσιαῖον εἶναι, Tj μὲν ὅλως πρὸς τὸ εἶναι, 

reed χοινωνεῖ τῇ ἀπτιχῇ, ἢ δὲ οὐχ ἁπλῶς πρὸς τὸ εἶναι. ἀλλὰ πρὸς τὸ 

ἐπὶ μέτρον χρόνου eq ἐν « οὐ δυνατὸν ἄνευ τροφῆς ζῆν, ταύτῃ χρείττων 
τῆς ἁφῆς ἣ γεῦσις χαὶ τελειοτέρα, διότι xai ἢ ἐπὶ πλέον τοῦ εἶναι με- 
τουσία τελειοτέρα. 

1 ἁπτικῷ correxi: ἁπτῷ Aa 8 διὰ BMR: om. Aa 20 εὖ εἶναι A 23 ὡς — 
πορευτιχῷ] οὐ — πορευτιχῶς À 20 τὸ ζῷον ἃ 28 χατὰ (ante μίαν) om. ἃ 

29 ἐνιαύσιον ἃ 
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I INDEX VERBORUM 

Verba asterisco notata desiderantur in lexicis 

Ἀβίαστος 91,27 

ἀγαϑός. τὸ ἀγαϑόν DO, 19sqq. τὸ πρώτως 

ἀγαϑόν Ὁ1.4 ἀγαϑὸν «aU αὑτό, δι᾿ aoc 
expl. 38,3 ἀγαϑὰ ὀργανικά 88,1 τὸ 

τοῦ ϑεωρητιχοῦ ἀγαϑόν Opp. τὸ πραχτὸν 

ἀγαϑόν 299,2 sqq. τὸ οἰχεῖον ἑκάστῳ 
ἀγαϑόν (i. e. τὸ σωστιχόν) 318,30 sq. 

319,93 τὸ αἰσϑητιχὸν ἀγαϑόν 311,30 

ἀγαϑότης 110, 84 

ἀγαϑύνειν 13,20 110,34 

ἄγειν ὑπό τι logice 16, 33 

ἀγενήτως 245,11 

ἀγώνιος. ἀγώνιον σχῆμα 35, 29 

ἄδεχτός τινος 203,81 246,39 241,8.11 

261,8 
ἀδιαιρέτως 269, 9. 13 
ἀδιαλείπτως 291,30. 31 

ἀδιαστάτως 43,4.6 

ἀδιάστροφος 40,12 
ἀεικίνητος 39,29 

ἀξωία 39,28 16, 12 247,8 
&Cmc. τὸ ἄζων 192,11 221,8 

ἀηδίζειν 156,31 

ἄηχος. τὸ ἄηχον 183, 36 
ἀϑεΐα 32,21 

ἀϑρόος. κατὰ ἀϑρόαν τελειότητα (Opp. κατὰ 

πάϑος) 191,21 

ἄϑρυπτος 141, 13. 39 142. 1. 28 148,17 
αἴγλη. νῆστις αἴγλη Empedoclis expl. 68, 14 

ἀιδίως 32,13 14, 31 231,41 316, 36 
αἰϑερώδης 17, 11 
αἵρεσις. αἱρέσεις ἐν τοῖς βίοις 4,6 

αἴσϑημα 315,20 
αἰσϑήτηριον. πάϑος τοῦ αἰσϑητηρίου (dist. 

αἰσϑητιχή, χριτιχὴ ἐνέργεια) 111,14 119, 

1.22 all. κατὰ τὴν πληγὴν τοῦ αἰσϑη- 
τηρίου ἐγειρομένη (αἴσϑησις) 80,28 εὐ- 

χρασία τοῦ αἰσϑητηρίου 165.14 πρῶτον 

αἰσϑήτηριον seil. τὸ ζωτιχὸν πνεῦμα 161, 

14 αἰσϑητήριον ὀπτιχόν 152, 80 ὁρατιχόν, 

ἀχουστικόν 324, 18 ἁπτιχόν 321,35 

ἔσχατον αἰσϑητήριον expl. 197, 11 πῶς 
τὸ αἰσϑητήριον τοῦ αἰσϑητοῦ ἄνευ τῆς ὕλης 

δεχτιχὸν γίνεται 190, 6 sq. 

αἰσϑητικός. αἰσϑητιχὴ οὐσία 111, 13. ψυχὴ 

5,89 9,11 12,3 ζωή 21,3 111,1 168, 
3 opp. αἰσθητήριον 138,12 δύναμις 12, 
17.20 ἐνέργεια 88, 12. 19 χρίσις 265, 

5.33 266,38 γνῶσις 326,36 τὸ αἰσϑη- 
τικὸν τῆς ψυχῆς 2,32 3,17 8,5 τὸ 

αἰσϑητιχὸν πνεῦμα 20, 16 passivo sensu 
τὸ αἰσϑητιχὸν εἶδος 150, 6. ὃ αἰσϑητικῶς 
(ζῆν, ἐνεργεῖν, γινώσχειν) 118,19 199,11 

197,31 317,5 
αἰσϑητός. τὰ ἴδια. τὰ χοινὰ αἰσϑητά 126, 

24sqq. χατὰ συμβεβηκὸς αἰσϑητά 121, 
26 sqq. τὰ αἰσϑητὰ καὶ φανταστὰ εἴδη 

286, 4 
αἰτία. τὸ αἴτιον. αἰτία εἰδητική 4, 14 

81,14 164, 26 sq. αἴτιον εἰδητικόν 130, 

15 303,12. 33 ποιητιχόν 58,2 70,30 

301,36 ὑποστατιχόν 10,81 τελιχόν 20, 

11 40,30 αἴτια ὑλικά, ciórkd, κινητιχά 

25, 11 sqq. cf. 103,54 

αἰτιατός. αἰτιατὴ οὐσία 11, 24 αἰτιατά, 

opp. αἰτίαι, αἴτια 1, 12 8,12.14 25,16 

30, 34 96, 28 103,34 120,2 210, 84 

298,8 opp. ἀρχαί 33, 11 

αἰτιολογιχὸς σύνδεσμος 15,9 10,10 97,6 

162, 1 205,16 231,6 264,38 



994 
— 

αιτιος 

w ! 

αἴτιος v. S. αἰτία 

αἰτιώδης φύσις 30,35. λόγος 248, 89 ἐνέρ 

γεια 260, 88 νόησις 231, 6. π 

40, 14 70, 14 ἁπλότης 231, 11 

τὴν αἰτιώδη πρόληψιν (opp. συστοίχως) 

νοούμενα 294, 88 --- αἰτιωδῶς 126,10 

ΘΒ 

αἰώνιος 5,16 47, 12. 18 sq. 

νιον ἅπαξ 41,9 

, χατὰ τὸ αἰώ- 

ἀκαμπής 293,2 ἀκαμπῶς 281,21 

ἀκαταλλήλως 80,18 

ἄκλαστος εὐϑεῖα (Opp. χεχαμμένη γραμμή) 

218, 8 
ἀχοή. περὶ ἀχοῆς 139, 11 sqq. 

ἀχοίνωνητος. τὸ ἀχοινώνητον (τῆς Ψυχῆς) 

33, 91 
ἀχόλαστος (opp. σώφρων, σπουδαῖος) 296, 

10. 91. δ dist. ἀχρατής 310,20 

ἀχούειν intellegere, interpretari 52, 51 149, 

29 ἐπί τινος ὅ0, ὅ 106,80 ἀντί τινος 113, 

35 πρός τι 222,10 280, € 284,21 320, 
34 

ἄκουσις expl. 192,5 

ἀκουστικός. ἀχουστιχὴ ζωή 1493, 94. 99 
144,3 145,92 ἐνέργεια 144,27. ὄργανον, 

αἰσθητήριον 328, 35 32, 13 

ἀκραιφνής 5,11 90,12 220,11. 21 241,11 
242,6 — ἀχραιφνῶς 238, 25 

ἀχρατῆς 296, 14. 31 309, 18 310, 21. 

24 sq. 

ἀκριβολογεῖσθαι 323,38 

ἄκρος. τὰ ἄχρα 100,24 τὰ ἄχρα τῆς φιλο- 

σοφίας 3,14 ἄχρα, ἀχροτάτη οὐσία 240, 

18.34.36 241,8 258, 21 259,4 200, 24 
— ἄχραι ζωαί 5, 89 -- ἀχρότατος τῆς 

Ψυχῆς νοῦς 240,29 244,2 286,15 — 

ἀχροτάτη τελειότης 241, 20 χατὰ dxpa 

μέτρα 241,24 --- ἄχρως 195,20 ἄχρως 

πεφιλοσοφηχότες 312, 11 

ἀχρότης τοῦ νοῦ 3,94. ἡ τῆς Ψυχῆς ἀχρότης 
240, 21. 25 260, 86 ψυχιχή, λογικὴ ἀχρό- 
τῆς 245,8 249, 84 

ἀλήϑεια ἡ περὶ Ψυχῆς 1,4 cf. 15. 19 ἀλη- 

ϑείας χριτής 1.11 -- ἀλήϑεια expl. 7, 

84 
ἀμιαὺροῦν debilitare 60,6 

ἀμεγέϑης 13,6 
ἀμέϑεχτος. τὰ πρῶτα xal ἀμέϑεχτα εἴδη 

218,5 — ὁ ἀμέϑεχτος νοῦς (opp. μετεχό- 
μενος) 50,1 218,31 245,59 247,16 258, 

14 

I INDEX 

ἀμέριστος οὐσία expl. 11,27 coni. νοερά 

8, 11 opp. ἡ περὶ τὰ σώματα μεριζομένη 

40,8 opp. ἀνειλιγμένη ζωή 86, 20 — 

ἀμέριστος ὅρος DO, V. coni. οὐσιώδης, von- 

τός 994,40 — τὸ ἀμέριστον τῆς Ψυχῆς 

exponit 94,33 sq. --- ἀμέριστος ἕνωσις 

61,4sq. 185,36 συναγωγή 240, 22. 24 

περίληψις 120,26 χοινωνία 61, 1 τελειό- 

της 121,26 --- ἀμερίστως 18, 30 19,22 

80, 8 124, 21 126, 2. 8 196,28 241,6 
249, 25 288, 25 

ἀμερῶς (coni. ἀϑρόως) αἱρεῖν 44, 16 

ἄμιεσος διαίρεσις 111,22 συναφή 321, 9 sq. 

προσβολὴ τῶν αἰσϑητῶν 520,21 --- ἀμέσως 

συμπεφυχέναι 240,21 προσπίπτειν 929,0 

πλήττεσϑαι 324, 89 ὃρᾶν εἴς τι 325,5 
γηνώσχειν 924. 6 sq. 

ἀμετάβατος 42,8 41.11 

ἀμέτοχός τινος 165, 18 204, 13 

ἀμιγής. τὸ ἀμιγὲς τοῦ νοῦ exponit 243, 

20 
ἀμοιρεῖν 201, 22 320,31 528, { 

ἀμυδρός. ἀμυδρὰ οὐσία (coni. ἀτελής) 84,4 

ἔμφασις 61, 25 φαντασία 293, 86 ἀπο- 

τελεύτησις 83, 11 οἰχειότης 83, 14. — τὸ 

ἀμυδρὸν τῆς φυσιχῇς ζωῆς 69, 14. — ἀμυ- 
δρῶς ζῆν 113,939 ἐνεργεῖν 19,25 χινεῖν 

160,17 ἀμυδρῶς coni. δευτέρως 161, 12 

opp. σφόδρα 154,5 
ἀμιυδροῦν 6, 1 293, 31 325,3 ἀμυδροῦσϑαι 

opp. ἐπιδιδόναι 60, 16 

ἄμυνα 20,29 

ἀμιυντιχός. τὸ ἀμυντιχόν 20, 14 

ἀμφιβάλλειν dubitare 289,31 

ἀναγράφειν. τὸ ἀπὸ τῆς μέσης ἀναγραφό- 

μενον τετράγωνον 9, 19 

ἀναδρομή 15,12 97,35 231, 35 

ἀναξζωγραφεῖν 208, 14 

ἀναίνεσϑαι 61, 17 184, 5 261, 31 266, 8 
320,33 ἀναίνεσθαί τι ἀπό τινος 288, 15 

ἀναίρεσις negatio 211,86 τὸ μὴ ὃν xac' 
ἀναίρεσιν (dist. τὸ χατ᾽ ἐνέργειαν xal ἰδιό- 

τητα, τὸ χαϑ᾽ ἑτερότητα) 260, 20 sqq. 

ἀναλογεῖν τινι 88,22 112, 28 123,32 155, 

12 222, 88 
ἀναλυτιχός. ἀναλυτιχὴ ἐπιστήμη 9, 9ῦ ἀνα- 

λυτιχὴ coni. διαιρετιχὴ ϑεωρία 47,3 
ἀνανεύειν εἰς ἑαυτὸν de mente 234, 26 

ἀναντίϑετος 258, 13. 21 268, 18 210, 29 

ἀναντιϑέτως 215, 28 
ἀναπέμιπειν act. 24, 14. 31,24. 50,36 ὅθ, 
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14 pass. 109,21 120,2 128,21.33 med. 

3,35 5,9 11,91 32,31 269,3 

ἀναπληρωματιχός 90, 7 

ἀναπνευστιχός. τὰ ἀναπνευστιχὰ μόρια 149, 

13 
ἀναπνοή quid apud Orpheum significet 12, 

12 pur 
ἀναπτύσσειν. λογιχὴ γνῶσις ἀναπτυσσομένη 

42, 1 

ἀναρμοστεῖν 103,6 

ἀνασταλτιχός 88, 80 

ἀναστολή 68,24 88,21 
ἀνατρέχειν εἴς τι (οὐσίαν, εἶδος, αἴτια, νοῦν, 

κοινὴν αἴσϑησιν) 231,8 232,28 241,16 

89, 9 205,29. 38 263,21. 33 210,21 opp. 

προϊέναι 308, 36 

ἀναφορὰ πρός τι 8,12 216,9 εἴς τι 8,28 

94, 24 123, 20 215, 12 219, 82 ἐπί τι 

15,6 59,8 
ἀνεγείρω. τῇ εἰς νοῦν ἀνεγειρομένῃ ψυχῇ 

ἀνείδεος 220.4.11 

ἀνέλιξις 80,19 40,15 42,21 92,10 λογιχὴ 
ἀνέλιξις 100, 22 113,19 208,31 253,11 

266,1 ἀνέλιξις λόγων 249,21 262,31 

ἀνελίσσειν 86,91. ἀνελισσομένη γνῶσις 29,4 

ἀνελισσομένη. ἀνειλιγμένη οὐσία 167,32 

194,40 ζωή. ψυχιχὴ ζωή 34,9 39,59 

40, 18 — ἀνειλιγμένως ϑεωρητιχός 218,24 

ἀνελλιπής 252, 21 — ἀνελλιπῶς 104,19 

ἄνεμος. ἀνέμους quid dieat Orpheus 12,13 

ἀνενδεής 115,16 181,33 181,26 

ἀνενέργητος 189,2 

ἀνεξάλλακτος 63,6 82,26 241, 13 

ἀνεξαπατήτως 126, 91 

ἀνεπαίσϑητος 147,22 
ἀνεπεξέργαστος 4,13 

Er τινος 299, 91 800. 8 

ἐπίστροφος (πρός τι, πρὸς ἑαυτόν) 19,5 

pu 16 113.5 
ἀνίλλεσϑ at περί τι 156,82. τὸ ἀνιλλόμενον 

(opp. τὸ εὐαρεστοῦν) 151,18 

ἀνομοειδής 13,4. 14,1 15,33 

ἀνομοιογενής 158,18 

ἀνούσιος 219, 84 271, 23 280, 81 coni. 

ἄζως 221,8 

Ἑἀνουαιότης 241,9 
ἀνοχικῶς (coni. συνεχτιχῶς) 285, 19 

*ávycavsp.(a ventus adversus 60,32 

ἀντανισοῦν 316, 26 

ἀνταποδιδόναι πρός τι 199, 7 

ἘΝ 

ἀπεμφαίνειν 990 

(Ba 

ἀντίγραφον 320,28 

ἀντιδιαιρεῖν τινι vel πρός τι 21,35 41,2 

45, 31 82, 23. 21 99, 1 100, 10 VUE 
120,8 151,5 213,36 

εσις 82, 30 320, 40 

ἀντιδιαστέλλειν τινι vel πρός τι 15,19 21, 

20.258, 4 258, 4.9 

ἀντιδιαστολή 180,18 189, 4 320, 26 
Σ , ^ , , 

χατὰ τὴν προς τι ἀντίϑεσιν 

, ^ , 

αντιοιτατρ 

ἀντίϑεσις. 

109, 35 
ἀντικεῖσθαι ὡς τὰ πρός τι 113, " 114,31 

126, 19 us (syn. πρὸς ἃ λέγεται) 

14. 19 544. — ἀντιχειμένως πάσχειν. χι- 

νεῖσϑαι 201.1 564. 

ἀντιληπτιχός τινος 61, 14 118,18 153,15 

115,30 116,24 269,25 

ἀντιπαράϑεσις 93, 16 

ἀντίρρησις 61,34 151,1 

ἀντιρριπτεῖν 810,22. 38 

οφή. “κατὰ τὴν σὺν ἀντιϑέσει ἀντι- 

φήν 159, Σ 824,6 528,21 

ἀντίστροφος 31,2 159,21 — τὸ ἀντίστροφον 

8, 24 141. 80 
ἀντιφράττειν ἣν ἃ 12 226,8 

ds eee 248, 4 
ρισταίνειν 83,34 84,26 209,31 214,11 

ἀόριστος. ἀόριστον τὸ σῶμα 105,9 ἡ ὕλη 

83,99 ἀόριστος φαντασία 102,8 τὸ ἀό- 

ριστον τῆς φαντασίας εἰν τας i 301, -- 

e 

ἀορί τ πὲ τ d5 

ἀπάϑεια expl. 228,14 ἀπάϑεια τοῦ νοητιχοῦ. 

τοῦ πον τς 298, 16 sqq. οἵ. 45,21 

ἀπαϑής. τὸ ἀπαϑὲς τοῦ νοῦ expl. 33,20 
cf. 243,19 — ἀπαϑεῖς ἐνέργεια: opp. πα- 

ϑητιχαί 04, 4 
παλλοτριοῦν. οὐχ ἀπηλλοτριωμένη (coni. 

συμφυής) μεσότης 158,32 

ἀπαμβλύνειν πρός τι 5,39 

ἀπαράλειπτος 1,13 

ἀπαράλλακτος 101,5. 1.11 241,1 --- ἀπαρ- 

αλλάχτως 81,29 911,20 240,31 253, 

99 
ἀπειχονίζειν ἀπειχονίζεσϑαι 214, 20 262,6 

— 24 266,36 
ἀπείπασϑαι vetare 143,9 286, 35 

ἀπεμφαίνειν 55,21 



ἀπερίληπτος 

ἀπερίληπτος 608, 11 158,2 288. 88. 40 

989, 6 
ἀπευϑύνειν τὴν λέξιν 186,3 

ἀπήχησις 148,8 141,22 

ἀπλανὴς σφαῖρα 81, 28 310,31 sqq. 

ἁπλοϊχῶς 151,94 opp. δευτέρως 918,10 

ἁπλῶς expl. 121,11 

ἀποδειχτιχός. ἀποδειχτιχὴ ἐπιστήμη 9, 84 

ἀποδιδόναι πρός τι 104, 18 134, 80 202,12 

242, 17 210,35 300,20 

ἀποδιοπομπεῖσθαι 114, 30 215,5 

ἀποδοτιχός τινος 185,26 290, 39 

ἀπολιμπάνειν 149,11. ἀπολιμπάνεσϑαί τινος 

1,9 
ἀπολισϑαίνειν 306, 31 

. ἀπόλυτος ζωή 161, 18 — ἀπολύτως 142,5. 

11 155,23 
ἀπονεύειν i. q. ῥέπειν 21,3 

ἀποπερατοῦν. ἀποπερατοῦσϑαι εἴς τι 08, 95 

ἀποπεράτωσις 196,6 

ἀπόπλυσις 153, 13. 30 

ἀπορητιχὸς τρόπος 162, 32* 

ἀποσείειν. ἀποσείεσθαι reicere 36, ὃ opp. 

προσίεσθαι 307, 12 
ἀπόσπασμα δῦ, ὃ 

ἀπόστασις (ψυχῆς) ἀφ᾽ ἑαυτῆς 9, ( opp. 

ἡ ἐν ἑαυτῇ μονή 0, V κατὰ ἀπύστασιν 

11,29 86,22 

ἀποστενοῦν. ἀπεστενωμένη ἕνωσις 126, 9 

ἁπλότης 249, 1184. ἀπεστενωμένον ἔχειν 

τὸ ὡρισμένον 118. 26. 36 

coni. μερικά 61, 84 --- ἀπεστενωμένως 44, 

81 62,93 285,26 301,26 
ἀποστένωσις 204, 18 252,4 κατὰ ἀποστέ- 

νωσιν 262,8 

ἀποστροφή (opp. ἐπιϑυμία) 15,36 16, 11 

ἀπότασις expl. 148, 13. — ἀπότασις πρός τι 

14,18 230,17 

ἀποτείνεσϑαι εἰς (πρὸς) τὰ ἔξω 61,13 118, 

81 εἰς σῶμα 43,2 πρὸς ὀρεχτόν 299, 54 
πρὸς τὰ ξεύτερα 219,8 --- πρὸς τὸν Τίμαιον 

ἀποτείνομενος 133,32 cf. 118,9 147,9 

ἀπδιέλεσμια effectum, opus 111,33 146, 30 

ἀποτελεστιχός τινος 197,91 coni. τελειω- 

τιχός 299,20 
ἀποτύπωμα 207,18 213,4 

ἀπόφασις τοῦ συνεχοῦς expl. 184,2 τὸ μὴ 
ὃν wav! ἀπόφασιν (coni. κατ᾽ ἀναίρεσιν) 

200, 21 
ἀποφάσχειν τί τινος 84,18 89,18 62,15 

261,31 

ἀπεστενωμένα 

I INDEX 

ἀποψύχειν. τὸ ἀπεψυγμένον (coni. τὸ ἀμυ- 

0póv) τῆς ζωῆς 113, 18 

ἀπρόοπτος 324, 35 

ἀπροσδιορίστως 11,15 

ἁπτιχός. ἁπτιχὴ αἴσϑησις 321,9 ἐνέργεια 

326,29 ὄργανον, αἰσϑητήριον 321, 35 328, 

14 — ἁπτιχὸν πᾶν ζῷον 322,20 μηδὲν 

ἁπλοῦν 820,11 

ἁπτός 322, 12 sqq. 

ἀρετή. ἡ πραχτιχὴ τῆς ψυχῆς ἀρετή 222,5 

ἄρϑρον 193,33 

ἀριϑμός quid apud Aristotelem significet 

62,12 --- ἀριϑμοὶ εἰδητιχοί 28, 29 29, 80 

ἀριϑμοὶ ἁρμονικοί 40, 82 
ἁρμονία ψυχή 5,30 10,33 52, 11 sqq. 53, 

11.19 sqq. ἁρμονίαν Πυϑαγόρειοι τὸν κύβον 

ἐχάλουν 68, 1 

&pp.ovtxóc. ὃ κατὰ ἁρμονιχοὺς ἀριϑμοὺς με- 

ρισμὸς (τῆς ψυχῆς) 40, 82 
ἄρνησις negatio 318,6 

ἀρρεπής. τὸ ἀρρεπὲς (τῆς Ψυχῆς) 61,15 — 

ἀρρεπῶς 240. 2 

ἀρτηρία ἡ τραχεῖα 149, 10 

ἀρχαιοπρεπῶς 240,20 

ἀρχή. ἀρχὴ ὑλική 66, 14 ἀρχαὶ στοιχειώδεις 

29. 84.86 εἰδητιχαί 28,24 29,2 ἀρχαὶ 

τῆς ἀποδείξεως 64, 35 

ápytxóc 1,24 66,31 81,1 95,12 310,35 
ἀρχιχὴ οὐσία 53,22 56,29. δύναμις 33, 11 

ἐνέργεια 59, 10. — τὸ dpytxóv 80, 23. 29 

ἀρχοειδής 201,21 251,21 

ἄσκιος 149, Y 

ἀσπάλαξ 181,21 294, 19. 24 sqq. 
» ἀσύγκλωστος 62, 17 

á Gu p.p. ec pto τῶν παϑητιχῶν ποιοτήτων 329, 9 

ἀσύμμετρος τῇ αἰσϑήσει 328, 41 329, 8. 10 

τὰ «otyà αἰσϑητὰ ἀσυμμετρότερα τῇ ai- 

σϑήσει 127,12 --- ἀσυμμέτρως 156,6 322, 

36 
ἀσχέτως 248,17 

ἀσώματος. τὸ ἀσώματον expl. 33,8 

ἀτελὴς λογισμός 108,26 109,1 — τὰ ἀτελῆ 

(ζῷα) 294, 11 sqq. 306, 29 307,31 308,3 
τὸ ἀτελὲς διχῶς λέγεται 294, 20sqq. 

Ἑάτομι οὖν ad individuum unire. ἀτομιυϑὲν εἶδος 

211,36 
ἄτομιος ζωή τῆς ψυχῆς 63, 26 — τὰ, ἄτομα 

αἰσϑητά 197, ὃ sqq. opp. τὰ χοινά 224, 

93 sq. τὰ ὑπὸ τὰ εἴδη ἄτομα 294, 14 

ἀτροφία 105,24 
ἄτροφος. τὸ ἄτροφον opp. τρόφιμον 306, 31 

ἁπταὶ ποιότητες 928,8 



VERBORUM 

ἄττειν 217,11 

Ἀττιχός. χατὰ Ἀττιχὴν συνήϑειαν 156, 28 
ἀτύπωτος (opp. τυπωτικός) 214,11 

αὐϑέδραστος in se ipso fundatus. τὸ αὐϑέ- 

üpaccoy 83,9. coni. τὸ μὴ ἐν ὑποχειμένῳ 

εἶναι 08, 32 

αὐθόρμητος coni. ἑχούσιος 41, 14. — αὐ- 
ϑορμήτως 31,30 324,26 

ἄυλος. ἄυλον εἶδος 84,14 102,31 ἄυλοι οὐσίαι 

281. 21 τὸ ἄυλον νοητόν 231,91 238, 

1544. τὸ ἄυλον πᾶν ἑαυτὸ νοοῦν 240, 35 
αὔξησις λόγου μᾶλλον 7, ὕλης 118, 23 
αὐξητιχὸν (τῆς Ψυχῆς) 2,92 11, 21sqq. 

αὐτενέργητος 98,13 99,85 236,14 -- 
αὐτενεργήτως 220, 80 230,23 236,5 

αὐτοαρχή. αὐτοαρχαί 29, 22 

αὐτοειδής. τὰ αὐτοειδῇ 29, 16 

αὐτοείς. αὐτοέν 250.0 

*abcoCO v (fort. αὐτόζων v. αὐτόζως) 246, 24 

αὐτοζῷον 29,15 
αὐτόξως 281,34 

αὐτοχινησία 241,14 
αὐτοχίνητος. τὸ aücoxivrcoy (ψυχῆς) apud 

Platonem quid significet 246, 26sqq. οἵ. 

312, 33 — αὐτοχινήτως 81, 10 

αὐτολεξεί 262, 14 

αὐτόματος. εἴδη αὐτομάτην ἔχοντα τὴν γέ- 

νεσιν 110, 22 

αὐτοπροαίρετος 236,8 
αὐτός. τὸ αὐτὸ quid apud Platonem valeat 

26,25 cf. 62, 11. ---- αὐτό dist. τὸ εἶναι 

αὐτῷ (vel αὐτοῦ) 93,2 sq. 246,27 261, 

l0sq. 281,16 — αὐτὸ τοῦτο saepissime 

ita usurpatur, ut ea notio, ad quam 

spectat, ex superioribus verbis iterata 

subieiatur 33, 32 45,39 10,13 19,2 83, 

20 88,30 102,34 113,33 130,37 132, 
13 162,9 292,38 

αὐποτελῆς 13,11 80,33 101,2 125, 16 

246, 24 
αὐτοφυής opp. ἐπεισοδιώδης 52, 2 — αὐτο- 

φυῶς 90,31 112,10 coni. ἀβιάστως 114, 

14 opp. βίᾳ 301, 14. 15 
ἀφαίρεσις: ἐν ἀφαιρέσει (ἐξ ἀφαιρέσεως) 

expl. 299, ( sqq. 211, 5sqq. 
ἁφή. περὶ ἁφῆς 158,10 sqq. ἡ πρώτη. ϑέσις 

τοῦ ὀνόματος 326,32 

ἀφϑαρσία 48,4 
ἀφίστασθαι οὐσίας 26,25 86,21 et saepe 

ἀφομοιωματικχός 207,8 
ἀφροδισιαστιχαὶ ἡδοναί 295, 26 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 

γνῶσις 321 

ἄχρονος 182,2 134, 17 

ἀχώριστος. τὸ ἀχώριστον xol τὸ χωριστὸν 

τῆς ψυχῆς exponitur 94,29 sqq. — τὸ 

ἀχώριστον πλεοναχῶς 94,30 πολλαὶ τοῦ 

ἀχωρίστου διαφοραί 16, 13sq. ἡἣ λογιχὴ 

ζωὴ ἅμα χωριστὴ καὶ ἀχώριστος 23, 15. cf. 

11,19. 20 ἀχώριστοι ζωαί (à. ζωή) 16, 

11, 4.19 78, 82 coni. δεύτεραι 280, 1 

ἀχώριστα πάϑη 11,9" . 
ἄψοφον expl. 144, 6 sq. 

βαδιστιχός 16,19 17,30 

βάϑος (τῶν ὄντων) 15,22. βάϑος ἔχειν 11,97 

204, 15 218,36 εἰς βάϑος χωρεῖν 210,33 
— ἐκ βάϑους (opp. ἐπιπολαιότερον) 21, 18 

ἐν βάϑει 8,11 118, 84 κατὰ βάϑος 16, 13 

29, 13 80,21 82,24. 2 103,95 
βαίνειν. ἡ λογικὴ γνῶσις βαίνει χαϑ᾽ ὅρους 

per terminos procedit 42,13 cf. 45,34 

61, 27 108,3 

βαρύς. τὸ ἐν ἤχοις βαρύ 147, 5 sqq. 
βάσις καϑ᾽ ὅρους 471, 81 

βελόνη 60, 35. 38 

βὴξ οὐκ ἔστι φωνή 150, 1 sqq. 
βλαπτιχῶς 156,94 

βούλησις 289,23 291,8 292,96 296,9. 27. 

33 λογικὴ βούλησις 308,10 310,19 
βουλευτιχός. βουλευτιχόν dist. ὀρεχτιχόν 

299,19 λογισμὸς βουλευτιχός coni. ἀμφί- 

βολος 109.1 βουλευτικὴ φαντασία 808, 

21 309,13 314, 13 
βράττειν. τὸ olov ζέον χαὶ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 

βράττον ἣ ζωὴ δηλοῖ 98,14 

γενεσιουργὸς ζωή 95,1 219,80 βίος 281,20 

γεραίρειν 6,20 

γέρας ἐξαίρετον 188, 31 

γεῦσις. περὶ γεύσεως xal γευστοῦ 154,315qq. 

γεωμετρικῶς φάναι 115, 23 

γίγγλυμος expl. 304, 9 sqq. 

γνωριστιχόν expl. 11,19 

γνῶσις dist. ϑεωρία 8, 29 ψυχικαὶ γνώσεις 

29,9 ἐσχάτη γνῶσις (i.e. αἴσϑησις) 44, 
34 282,20 σωματοειδὴς γνῶσις (αἴσϑησις, 

φαντασία) 45, 29 121, 10 ἄλογος 99,8 

δοξαστιχή 128,9 λογικὴ καὶ διαλεχτιχὴ 

γνῶσις expl. 21,19 νοερά, ἐπιστημονιχὴ 

γνῶσις 29,8 109,14 ορρ. δοξαστιχή 210, 

30sqq. οὐσιώδης γνῶσις 250,8. πραχτιχὴ 
γνῶσις (πραχτιχαὶ γνώσεις) 9.12 600, 41 

22 
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γνωστιχὸς 

γνωστιχός τινος 66, ὃ all. — γνωστιχὸν πᾶν 

χρεῖττον τοῦ συστοίχου ὀρελτιχοῦ 289,39 

— γνωστιχὴ ζωή 111,22. 192,9 202, { 

δύναμις (δυνάμεις) 27,2 210, 117 5,21 

215,32 opp. ὀρεχτιχή 202,1 ἐνέργεια 

(ἐνέργειαι) 66, 84 88, 20 280,21 166,5 

opp. ὀρεχτιχαί 11,24. γνωστιχὴ τῆς Ψυχῆς 

προβολή 183,9 ὄρεξις 110, 28 --- γνω- 
στιχὸν ὄνομα 1| φαντασία 292, 22 sq. — 

τὸ γνωστιχόν 33, 11 811. τὸ λογικῶς γνω- 

στιχόν 11, 19 --- γνωστιχῶς 51,19 167,5 

110,94 282,98 γνωστιχῶς τινος 61,3 

γόνιμιος. 

ἔχει 295,1 - 

ὡς τῶν φυτῶν ἔνια τὸ γόνιμον 

γραμμικὸν μέγεϑος 45,5 

“γραφή. διπλῆ ἡ γραφή (φέρεταῦ 218, 52 

291, 32 311,8 

δαιμόνια ζῷα 179, 9 

δασύνειν 297, 10 

δεχτιχός. δεχτιχὰ τῶν εἰδῶν ἄνευ τῆς ὕλης 

expl. 318,8 544. δεχτιχή τις οὐσία (ἡἣ at- 

σϑησις) 165,91. δεχτιχὴ (opp. προβλητιχή) 
μεσότης 168,6 sqq. χατὰ τὴν δεχτικὴν 

ὑπόϑεσιν 155, 12 

δευτερεύειν 2311,32 312,1 

δεύτερος. δευτέρα οὐσία 11,24 ὑπόστασις 

231,26 δεύτεραι Coat 4,2 28, 21 240, 

9sq. 241,2 coni. τρίται 219,33. — τὰ 

δεύτερα 6,14 219,3 220,20 opp. τὰ 

εἴδη 67,31 124,30 — 7 δευτέρα ἐντελέ- 

ye 94,18. — δευτέρως 5,19 58,8. 14 

81,14 124,22.25 opp. προηγουμένως, 

χρειττόνως 1,5 281, 2 coni. χατὰ μέϑεξιν 
89,11 5 

δηλαδή in interpretando usurpatum 3,24 4, 

10 22,7 39,33 46,9 60,22 81,39 119, 
26 145, 28 all. 

δηλωτιχός τινος 40,831 153,7 282, 27 all. 

δημιουργός 109,2 

διαβάλλειν impugnare 39, 26 

διαβιβάζειν τὴν ἐνέργειαν τοῦ χρώματος, 

τοῦ λαμπροῦ. 136, 54.37 137,22 τοῦ 

ψόφου, τῆς πληγῆς 138, 18. 22 139,26 sqq. 

διαβιβαστιχός τινος 138,981 139,2 140,15 

163, 18 169,22 119, ὅ. 24 

διαβολαὶ τοῦ σώματος offensiones 61,4 

διαγνωστιχός 282,4 

διάδοσις τῆς πληγῆς; τοῦ ἤχου 140,11. 19 
διαζευχτιχὸς σύνδεσμος 303, 1. 2 

I INDEX 

διάϑεσις 7) τοῦ ὀργάνου χγαραχτηριστιχή 52, 9d 

διαιρετιχός. διαιρετιχὴ ἐπιστήμη 9,35 

ϑεωρία coni. ἀναλυτιχή 41, 8 διαφοραί 

opp. συστατιχαί 82, 35 sqq. 107,21 sqq. 

Ota xa daípety τὸν ὁρισμόν 61, 28 Otaxexa- 
ϑαρμένης τῆς λογικῆς ζωῆς 9,29 

διάχλασις φωτός 142,59 143,3 

διαχόσμιος 28,9 

διάκοσμος ὃ νοητός 29, 16 

διακρίνειν. τὸ αἰσϑητήριον διαχρινόμενον ἢ 

συγχρινόμενον (ὑπὸ τοῦ αἰσϑητοῦ) 38,14 
45,22 ---- διακρίνειν τι παρά τι 96, 13 

διαχριτιχός τινος 260, 16 269, 25 

διαλεχτιχός dist. ὁ φυσιχός 21,11 sqq. 

22,831 28,5 — -διαλεχτιχὴ γνῶσις expl. 
15, 21 21, 19 sq. 

διαμόρφωσις 215,9 

διανίστασθαι 118, 14. 301, 12 

διανοεῖσθαι expl. 61,10 

διανοητιχός. ὃ. Ψυχή 261,92 sq. 273,6 
expl. 261,8 — - ὃ. ἐνέργειαι dist. ἐπιστη- 

μονιχῶς ϑεωρητιχαὶ xal νοητιχαί {1,1 sq. 

διανοητός. τὰ διανοητά 261,20 

διάνοια expl. 61, 9 204, 25 sq. 226, 81 

διανύειν. ἀπὸ τοῦ διανύειν ἡ διάνοια 226, 91 
cf. 261, 11. 14 

Ota xopta 24,1. 6 

διαστασιάξειν 218,4 

διάστασις μεγεθϑιχή 42,16.22 διαστάσεις 

xal μερισμοί 224, 80 χατὰ διάστασιν 18, 

81 ἐν διαστάσει opp. ἀμερής 42, 29 

χατὰ τὴν μεριστὴν διάστασιν 41, 84 
᾿διαστατιχός 30, 11 coni. μορφωτιχός 915, 

18 διαστατιχὴ πορεία 305, 94 

διάστημα 42, 21 
διαστηματιχὴ φωνή 148, 14 

δια στροφή (coni. ὑπόβασις) ἐν ταῖς ἐνεργείαις 
19, 19 

διαφανής. τὸ διαφανές definitur 132, 30 
διαφοραὶ διαιρετικαί, συστατιχαί 82, 35 sqq. 

101, 21 sqq. 

διαφορεῖσθϑαι 56, 16 82, 

101,8 
διαφορότης 299,31 

διεισδύνειν 141, 1T 

διεξοδικός. διεξοδιχὴ γένεσις 132,7 χίνησις 

opp. ἀϑρόα μετάβασις 39,4 οἵ. 265,8 

μεταβολή opp. ἀϑρόα παρουσία τῆς ἕξεως 

35,13 ὃ. τοῦ λόγου ἐνέργεια i. e. διάνοια 
204, 25 sqq. ὃ. τοῦ λόγου μεταβάσεις 226, 

90 

38.34 90, 12 

& 



VERBORUM 

διέξοδος τῶν λόγων 0, 1 ἐν διεξόδῳ 204, 

31 
διεξοδεύειν 204, 34 

διερμηνεύειν 117,2 

διηχής. τὸ διηχές 145,36 146,5 148, 24. 
30 169,20.28 171,3 

διΐστασθαι. τὴν ἑτερότητα πλείονα χαὶ ἐναρ- 
γεστέραν διέστηχεν 230, 10 

διοργανοῦν 181,536 

διοργάνωσις (coni. χρᾶσις) 81,5 
δίοσμος. τὸ δίοσμον 139, 1 154, 8. 19. 21. 

30 164,9 169, 20 111,3.5 
διπλόη τις τῆς. Ψυχῆς 246, 25 
διωχτιχός. διωχτιχή (opp. φευχτιχή) ἐνέργεια 

268, 4 sq. 
0oxctv expl. 8,22 99,14 117,13 214, 38 

284, 23 sqq. 
δόχησις opp. ἀχρίβεια 310, 7 
δόξα expl. 208,29 sq. — ἔσχατος οὖσα τῆς 

'. φυχῆς λόγος 231,9 — ἀληϑὴς δόξα dist. 
φρόνησις, ἐπιστήμη 201, 20 sq. 

δοξαστιχός. δοξαστιχὴ ψυχῆς δύναμις 12, 

21 δοξαστιχὴ opp. ἐπιστημονιχὴ γνῶσις 

21, 20 128,9 210, 32 
δρᾶν εἴς v 114,28 119, 11. 288 155,24 

* 158,8 169,38 182,25 264, 31 
δραστήριος ἐνέργεια 134,4.31. τὸ δραστήριον 

τοῦ πυρός 114, 24 

δραστιχός 161, 16 
δυαδιχός 233, 53 

δύναμις καὶ ἀρχὴ expl. 99,22 — δύναμις 

dist. ἕξις 208, 19 — τὸ πρότερον, τὸ τε- 
λειότερον δυνάμει 5, 10. 1] τὸ δεύτερον 

δυνάμει 219. 11 τὸ οἰχεῖον δυνάμει 105, 

10 τὸ τοιοῦτον δυνάμει 119, 81 121. 18 

δυοειδής 90, 32 

δυσδιάκριτος 14, 12 
δυσδιεξόδευτος. τὸ ὃ. τῶν χοίλων 140, 12 

δυσϑεώρητος 160,33 
δύσληπτος 0,21 9,19. 28 259,11 

δυσμετάληπτός τινος 114,28 
δυσπαϑής 114,19. 28 τὸ δυσπαϑὲς ἐν ἐπι- 

χρατείᾳ τῆς γῆς 910,94 coni. τὸ χϑόνιον 

311, 15 

δάν v.s. el 

ἐγείρειν. ζωή, ψυχή ἀφ᾽ (ὑφ᾽) ἑαυτῆς ἐγεί- 

ρεται 98, 8. 13. 29 99,24 ἀφ᾽ ἑαυτῆς εἰς 

ἑαυτὴν ἐγείρεται 118,9. 29 ἔνδοϑεν ἐγεί- 

ρεσϑαι 119,0 ζωτιχῶς 110, 21 

εἶδος 999 

ἔγερσις ἡ ἔνδοϑεν 98,33 ἡ εἰς τὸ ἐνεργεῖν, 

εἰς τὴν ἐνέργειαν 196, 25. 202, 1 

ἐγχαταδύνειν 19,5 
ἐγκατάλειμμα 202, 32 

ἐγκολπίζξεσθαι πρός 

20 
ἐγκρατής 309, 18 810,21 

ἑδράζειν stabilire fundare 155,14 512, 88 

coni. ἀνέχειν 218, 31 

ct se insinuare 191, 

ἑδραστιχός. ἑδραστιχόν coni. ὑποκείμενον 

θ8, 33 
cl, ἐάν. εἰ, εἴπερ c. coni. 41,28 12,36 91,24 

— εἰ c. opt. fut. 262, 2. εἰ μέλλοι 156, 
35 194,25 197,27 212,36 228,20 all. 
εἴ γε c. opt. sequente εἴτε c. ind. 290, 24 

εἰ μὴ ἄρα c. opt. 213,8 εἴπερ ἄρα sine 

verbo 65,3 131,1 264,94 εἰ μὴ ἄρα ὅτι 

140,19 εἰ “μὴ ὅσον c. partie. 3,50 — 

ἐάν: «àv c. ind. 36,25 9,14 159,9 
254, 19 ἐάν c. opt. 296,25. — x&v te — 

χἄν τε 291,30 298, 31 

εἴδησις expl. 6, 26 
εἰδητιχός. τοῦτο αἰτία (αἰτίαι) 4. 14 81, 

14 εἰδητιχὸν αἴτιον (αἴτια) 81, 14 103, 35 

104,3 130, 15 302, 12.33 — εἰδητικὴ ἀρχή 
(&pyat) 28,24 29,2 66,14 — αἱ εἰδητιχαὶ 

coni. αἱ σύνϑετοι οὐσίαι 218,4 — εἰδητιχοὶ 
ὅροι 42,3. εἰδητικαί (dist. λογικαί) ἰδιότητες 

61,99 sq. ἐμφάσεις 160, 21 — - εἰδητιχὴ 

χίνησις opp. εἰδοποιουμένη 51,10 ἐνέργεια 

128, 21 ἕνωσις 126, 10 συγγένεια 66,23 

παρουσία 131,9 — εἰδητικοὶ ἀριϑμοί 28, 

29 29,86 — εἰδητικῶς 281, 36 

εἰδικός 12,4.21 114, 15 228,24 
εἰδοποιεῖν 4, 16 18, 29 20,32 51,32 167, 

98 ἡ εἰδοποιοῦσα ζωή dist. 7j ὡς ὀργάνῳ 

χρωμένη 52,21 εἰδοποιούμενα opp. εἴδη 

166. 28 281. 20 all. — ζωτιχῶς εἰδοποιού- 

μενον 81. 80 

εἰδοποιός 51,32 

εἶδος. τὰ εἴδη Aristotelis expl. 273, 11 — 

εἴδη dist. λόγοι 92,19 — τὰ πρῶτα εἴδη 

61, 10 εἶδος χαϑαρὸν χαὶ πρώτως ὄν 

84,9 εἶδος ἄυλον 84, 14 103,31 

285,18 τὰ τῶν γενητῶν ὁριστιχὰ εἴδη 

68,22 τὰ ἔσχατα εἴδη 61,9 9 μεριστὰ εἴδη 

103,6 αἰσϑητὸν εἶδος 69,294 αἰσϑητιχόν 

119,81 ἔμψυχον 114,22 ζωτιχόν 103, 

32 104,3 ψυχιχόν 80,33 — διάφορα 

εἴδη ζωῆς 11,18 sq. — 7, ψυχὴ ὡς τὸ εἶδος 

χαὶ τὸ ποιοῦν (0, 36 

ἔνυλον 
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940 εἴδωλον 

εἴδωλον 85,18 

εἰλιχρίνεια 241,5 

92,3 — τὰ ἀφ᾽ 

λεγόμενα 81, 21 

239,10 262,10 

εἷς, ἕν. πλεοναχῶς τὸ ἕν 

ἑνός (coni. πρὸς ἕν) 

90,24 106,33 108,8 
300, 20 

εἰσχρίνειν. τὴν λογικὴν ψυχὴν εἰς ἄλογα 

εἰσχρίνεσϑαι ὀχήματα 51, 25 

εἰσοχή opp. ἐξοχή 143, 13 

ἐχβαίνειν εἰς ἔργον perfici 291, TV. — xaW* 

ὁμοιότητα ἐχβεβηχυῖαν 52,4 ἐχβεβηχυῖα 

(coni. δευτέρα) ὑπόστασις 231,26 — ἐχ- 

βεβηκότως 52,5 

ἔχβασις ἡ εἰς τὰ συμβεβηχότα 89,9 

ἔχστασις 41, 23 49,4 11, 20 ἔχστασις τῆς 

εἰδητικῆς οὐσίας 39,13 εἰς τὸ μὴ ὄν 241, 

90 
ἐχτραγῳδεῖν erornare 51, 20 

ἐχχολοῦν. τὸ ἐκχεχολώμενον 19, 38 
ἐλεγχτιχός τινος ὅ9, 4 56,28 all. 

ἕλιξ. ἕλικες 144, 28 145,5 
ἕλξις. τὸ ἕλξει χινεῖσϑαι expl. 305, 25 

ἔμβρυον 89,22 

ἐμιμιεϑόδως opp. ἀτάχτως 208, 23 

ἐμπαϑής 59,10 coni. ἀλόγιστος 51, 26 

ἐμφαντιχός τινος 244, 19 

ἔμφασις 00,95 63,23. ἔμφασις τοῦ εἴδους 

(τῶν εἰδῶν) 165,3 166, 19. ἔμφασις ἀμυδρά 

61,90 ἀτελής 12, 26 
ἔμψυξις τοῦ περιχαρδίου ϑερμοῦ 148, 33 
ἐμψύχειν 148,54 

ἔμψυχία 241, 25 

ἔμψυχος opp. φυσιχῶς χινούμενος O1, 1. ἔμ.- 

Ψψυχον εἶδος 114,22 

Ἐξναχόλουϑος 250, 16 

ἐναντιολογία πρὸς ἑαυτόν 223,1 

ἐναντίωσις. ἡ μαχητιχὴ xal ἐμποδιστιχὴ 

xal ἀναιρετιχὴ ἐναντίωσις 199, 1 
^ 

ἔνδειξις. ἔχειν ἔνδειξιν significare 49, 35 

ἔνδειξις μαϑηματιχή 8,91 

ἐνδιάϑετος λόγος 260,2 
ἐνδιδόναι ζωήν 45,18. 20 192,5. χίνησιν 

36,98 37,5 41,20 294,33 310,32 ἐνέρ- 

γειαν 181, 20 136,10 146,9 ἰδιότητα 

133,18 — ἐνδιδόναι concedere 46,36 πρός 

τι 189, 29 212, 24 308,4 

ἔνδοξος γνῶσις opp. πραγματειώδης 15,21 

ἔνδοσις. ἡ ὡς ἑτέρωϑεν ἔνδοσις (τοῦ νοεῖν) 

Opp. ἡ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ τελείωσις 224,8 

* ἐγδοτιχός τινος 24, 32 98, 88 218,25 

ἐνειλεῖν 140, 11 

I INDEX 

ἐνέργεια. ἐνέργειαι opp. χινήσεις δ, 19 

μεριστὴ ἐνέργεια 89,10. χωριστή 102, 33 

χωρισταί, ἀχώριστοι 16, 9 οὐσιώδης opp. 

ἔξω ἀποτεινομένη 19, 27 μόνιμοι 15, 29 

opp. πάϑη 11, 28 τελεία opp. ἀτελεστέρα 
(ἡ κατὰ τὴν ἕξιν) 11,11 χαϑαρά 42,38 

opp. παϑητιχή 190, 4 παϑητιχαί opp. 
ἀπαϑεῖς 54,4 διεστραμμένη 19,25 -- 

διτταὶ τῶν ζώντων ἐνέργειαι (scil. σωμα- 

τικαί, ζωτικαί) δί, 12 ἐνέργειαι σωμα- 

τοειδεῖς 103, € ζωτιχαί 16,8 20,6 αἰ- 

σϑητιχή, φανταστιχή, γνωστιχή 98, 12. 

19sqq. ἀχουστιχή 144,2 ἁπτιχή 920, 

29 χριτιχή 18, 94 124,6 198. { νοεραί 

coni. μόνιμοι 9,0 --- ἐνέργεια φωτοειδής 

136,10 ἠχητική 142,11 

ἐνεργεῖν τὰ πάϑη 23,20 τὰς σωματοειδεῖς 
χινήσεις 26,31 cf. 39,98 τὸν μερισμόν 

50, 19 τὰ εἴδη 262,36 --- ἐνεργεῖσϑαι 
213, 29 

ἐνέργημα 61, 11 125, 34 
ἐνεργητιχός. χατὰ τὴν ἐνεργητιχὴν παρουσίαν 

(τῶν εἰδῶν) opp. κατὰ πάϑος 130, 81 ἐνερ- 

γητιχὴ ϑεωρία 5,18. ἐνεργητιχωτέρας (τῆς 

ἁπτιχῆς) αἰσθήσεως 319,19 τὸ ἐνεργητι- 

χώτερον coni. ἀπαϑέστερον τῆς διὰ τοῦ με- 

ταξὺ αἰσϑήσεως 324, 39 ἐνεργητικὸν πάϑος 

218, 21 --- ἐνεργητιχὸν ῥῆμα 192,1 — 

ἐνεργητιχῶς 120,34 121,1 ἐνεργητικῶς 

πάσχειν, δέχεσϑαι τὸ πάϑος 193, 11 190, ὃ 

γινώσχειν 45, 25 

&vtatoc 115,6 — ἑνιαίως 251, 24 

ἐνιαυσιαῖος 329, 29 sq. 

ἐνιδρύειν. (ἐνέργεια) τῷ προάγοντι ἐνιδρυ- 

μένη opp. χωριζομένη 132, 15 

ἑνίζειν 10,831. 12,21 186,10 234,1 240, 

19. 26 212, 21 all. 
ἔνιοι expl. 25,8 

ἐνίστασθαι impugnare 62,16 πρός τι 160, 

81 161,94 9211, 34 235,922 — ἐνίστασθαι 
instituere ἢεωρίαν 112,6 231,12 σχοπόν 

172, 10 
ἑνοειδής 12, 20 196, 32 — ἑνοειδῶς 210, 11 

249, 15. 21 252,1 
ἐνοικίζειν τὸν νοῦν εἰς πάντα τὰ ζῷα 31, 16 

ἑνοποιός (coni. συνεχτική) ἀρχή 61, 26 

ἑνοῦν 17,14 19,14 102,93 185,30 241, 
19 --- ἡνωμένως 86, 31 186,8 281,33 

ἔνστασις 311,6 
ἐντελέχεια 4,20 5,1 πρώτη xai εἰλιχρινής 

(seil. τὸ εἶδος) 11,3 ἡ προτέρα opp. 



VERBORUM 

δευτέρα 94. 18 ζωτιχὴ ἐντελέχεια 105, 9 
ἐντελεχείᾳ μέν, οὐ μὴν ἐντελέχεια 11, 18 

ἔνυλος. ἔνυλος λόγος expl. 20, 0 ἔνυλον 

εἶδος 285,18 all. τὰ ἔνυλα νοητά 288,40 

239, 1 sq. 

ἕνωσις 67,4. 26 101,23 126,10 185,36 

235,21 269,38 
ἑξάγωνος. ἑξάγωνος (πλευρά) 134, 18 

ἐξαεροῦν 54, 38 

ἐξαιρεῖν. ἐξηρημένα αἴτια opp. στοιχεῖα 

29,23 opp. τὰ ὑφειμένα 61,20 ἐξῃρη- 

μένος τῆς ψυχῆς νοῦς 42. 2. 21 312,1 

opp. ὁ ἐν ἡμῖν 3,1 ὃ, 15 τὸ ἐξηρημένον 

14,22 51,34 190,11 — ἐξηρημένως 49, 

15 11,6 74,18 96,8 196,30 opp. bget- 
μένως 226, 13 

ἐξαίρετος. τὸ ἐξαίρετον ἔχειν 190,31. γέρας 

ἐξαίρετον 188, 51 

ἐξαλλαγή 18,24 241,14 

ἐξεργάζξεσϑαι 82,15 

ἐξεργασία 82,16 

ἐξηγηταὶ Πλάτωνος 1.9 ἐξηγηταί h. libri 

810, 30 
ἕξις dist. δύναμις 208,19 sqq. ἡ χατὰ τὴν 

ἕξιν ἐντελέχεια opp. ἡ ἀπὸ τῆς ἕξεως ἐνέρ- 

γεια 94,18 ἕξις ὁριστικχή 9, 86 10,16 

ἐπιστημονικχή 9,28 35,10 88,22 89,15 

122,94 ποιητιχή 242, 15 

ἐξισάζειν opp. ὑπερέχειν 126, 35 

ἐξυδαροῦν 151, 19 

&£otxévat expl. 102, 21 sq. 

ἐπαγωγή 328,5 

ἐπακολουϑεῖν opp. συνεργεῖν 16, 25 

ἐπαναβαίνειν. ἡ προσεχῶς ἐπαναβεβηκυῖα 

(superior) ψυχή 116,21 κατὰ σμιχρὸν 

ἐπαναβαίνουσαι ζωαί 321,6 

ἐπαναπαύεσθαί τινι acquiescere in alq. r. 

108, 20 
ἐπανϑεῖν τινι gigni oriri 168,22 

ἐπεισοδιώδης opp. αὐτοφυής, συμφυής 02,2 

81,4 
ἐπεξεργάζεσθϑαι 1,9 4,8 81,3 101,4 159, 

34 210, 39 319,26 
ἐπεξεργασία 5,26 81,4 

*intpetocttx c opp. ἀνοχιχῶς, συνεχτιχῶς 

285,18 
ἐπιβάλλειν animadvertere 66,10 156,4 

ἐπιβλητικός τινος 2/15, 88 

ἐπιβολή. κατ᾽ ἐπιβολὴν ὁρᾶν 194,36 135,5 

γνωρίζειν τὸ οἰκεῖον αἰσϑητόν 156,3 opp. 

γιώσχειν τῇ ἀναστολῇ τῆς γνώσεως 63,25 

ἐποχεῖσϑαι 341 

κατὰ ἁπλῆν ἐπιβολὴν 181,937 ἡ κατὰ 

ἐπιβολήν σύνεσις 9,28. --- κατ᾽ ἄλλην ἐπι- 
βολήν, κατ᾿ ἄλλας, διαφόρους ἐπιβολάς 65, 

21 269,30 299, 13 

ἐπίηρος Empedoelis expl. 68,5 

ἐπιθϑυμητιχός. τὸ ἐπιϑυμητιχὸν τῆς ψυχῆς 

289,25 299,16 ἐπιϑυμητιχὴ ψυχή 41, 
27 ἐπιϑυμητιχὴ ὄρεξις 291,4 

ἐπίκτητος 132,24 230, 0 opp. συμφυής 

129, 15 130, 14. — ἐπιχτήτως coni. ἑτέ- 
po9ev 236,21 opp. συμφυῶς 59,23 68, 

19 χαϑ᾽ αὑτό 49,32 244,12 ἐν ἑαυτῷ 

129,5 συνουσιωμένον ὅϊ, 9 ἐπιχτήτως 

ζῆν 219,19 ἐπιχτήτως δέχεσθαι, δεχτιχός 

298, 2 316, 18. 19. 94 
ἐπιπόλαιος. ἐπιπολαιότερος Opp. πραγμα- 

τειώδης 21,19 --- ἐπιπολαίως 15,15 ἐπι- 

πολαιότερον Opp. ἐκ βάϑους 21,17 

ἐπίρρημα 303,2 

ἐπισημαίνεσθαι 73,21 18,18 251,1.20 

τινί 33, 35. 56, 2 all. 

ἐπιστήμη definitur 208, 30 dist. φρόνησις, 

ἀληϑὴς δόξα 207,21 

ἐπιστημονικός 8,13 14, 16. 29 ἐπιστη- 

μονιχὴ γνῶσις 8,36 109,14 262,23 opp. 

δοξαστιχή 210, 30sq. κατάληψις 8,29 

ἕξις 9,28 35,10 88,22 89,15 121,33 

192, 14 ϑεωρία 209, 11 ἐπιστημονιχὸς 

λόγος 96,30 238,39 — τὸ ἐπιστημονιχόν 

expl. 311, 12 cf. 82 --- ἐπιστημονιχῶς γι- 

νῴσχειν 69,28. γνωρίζειν 232, 1 ἐνεργῆσαι 

192,10 ἐπιστημονικῶς τελειωϑείς 208, 

90 ᾿ἐπιστημονιχῶς ϑεωρητιχός 11,8 

ἐπιστρεπτικός. τὸ εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεπτιχὸν 

τῆς ψυχῆς 61,15 181,29 ἐπιστρεπτιχὴ 

εἰς ἑαυτὴν γνῶσις 211,5 

ἐπιστρέφειν. ἡ ψυχή, ἡ λογικὴ γνῶσις πρὸς 

(εἰς) ἑαυτὴν ἐπιστρέφουσα 41, 28 49,14 

19,3 214,28 all. 
ἐπιστροφή. ἡ πρὸς ἑαυτό 119,21 ἐπιστροφὴ 

τῆς Ψυχῆς εἰς ἑαυτήν 4,5 7,21 40,12 

90,16 opp. προβολή 6,6 ἐπιστροφὴ τοῦ 

λόγου εἰς ἑαυτόν 290,6 coni. εἰς τὰ κρείττω 

102,90 τῆς δόξης πρὸς ἑαυτήν 231,10 

ἐπισυμβαίνειν 15, 10 

ἐπισυνάπτειν 159, 26. 325, 22 

ἐπιχείρημα 44,60 62,30 70,12 110, 11 

292, 16 
ἐπιχείρησις 54,3 324, 30 

ἐποχεῖσϑαι. (ἐνέργεια) τῷ μεταξὺ ἐποχου- 

μένη 131,3. 5 



ἐρεῖν. ἐρῶ in refellendis contradietionibus 

adhibitum 17,29 158,34 178,27 329, 

26 cf. φάναι. — εἰρήσϑω *expl. 82, 15 

ἑρμηνεία 149, 1 : 

ἑρπετόν. τὰ ἑρπετά 808: 19 

ἐρωτᾶν i. 4. ζητεῖν 583,21 

γισμόν 241,8 λόγοι ἠρωτημένοι 53, 2 

ἐρωτᾶν συλλο- 

ἔσχατος. τὰ ἔσχατα εἴδη 61,9 ἐσχάτη ψυχή 

91,6 
ὄργανον 91,1 

ζωή i.e. xa9' ἣν εἰδοποιεῖται τὸ 

i. q. ϑρεπτιχή 100. 10 

i. 4. ἁπτιχή 35,5 

2" ἐσχάτη γνῶσις (γνωστιχὴ ζωή) i. e. 

αἴσϑησις 44,34 119,4 204,21 ἔσχατος 

τῆς ψυχῆς λόγος i. e. δόξα 231,9 — 

ἔσχατον αἰσϑητήριον 315, 99. expl. 191, 17 
τὸ ἔσχατον τοῦ πραχτιχοῦ νοῦ expl. 297, 

15 ἔσχατα ἀγαϑά 311,32 

ἑτεροιοῦν 229,81 229,18 

ἑτεροχίνητος 98, 88 99, 29. 84 — ἑτερο- 

χινήτως 62, 21 

ἑτερομήκης 91,20 

ἐτυμολογεῖν ὄνομα ἀπό τινος 216,36 ἔχ 

τινος 289, 21 

εὐαρεστεῖν. τὸ εὐαρεστοῦν 151, 18 

εὐέχτως 9, 30 

εὐεξέταστος expl. 55,8 

*egben(QAncoc 259, 28 

εὐεπίγνωστος 196,1 

εὔηχος 140,5 169, 14 

εὔχολος 9,21 

εὐχρασία τοῦ σώματος 159, 18.20 τοῦ ai- 

σϑητηρίου 165, 14 

εὐλή 292,29 293,32 801,24 

εὔλογος. εὔλογον expl. {1,4 

εὔλυτος 263,23 

εὐπαϑής 326,24 

22. 80 
εὐπορία 14, 28 

εὔστερνος Empedoclis expl. 68,9 

ἐφάπτεσϑα: χριτικῶς opp. ἁπλῶς χατὰ παρά- 

ὕεσιν 322, 15 sq. 

τὸ εὐπαϑές 9317, 10.920. 

ζεῖν. ζῆν — τὸ olov ζέον 18,14. 98,14 

ζέσις. 

10 
ζωή. ϑνητοειδὴς ζωή 291, 80 — αἱ διάφοροι 

ζωαί 51, 16. 21 76,28 αἱ πολλαὶ ἐν 

ἑχάστῳ ζωαί 13,32 μεριχωτέρα τις ζωή 

opp. 7| χοινὴ ψυχή 291, 98 

ζωῆς πάσης ζέσιν τινὰ δηλούσης 30 T| i i i , 

^ , 

οευτέεραι 

ἔσχαται ζωαί 19, — 

I INDEX 

ζωαί 4,29 98, 21 941, 2 χείρους Coat 

998,98 αἱ ἔσχαται ζωαί opp. κρείττους 
19, 21 34. αἱ ἄχραι ζωαί ὅ, 89 xo 

ἑχάστην ζωήν 14.9 -- ζωαὶ ἀχώριστοι 
16,5 17,19 18,32 coni. δεύτεραι 280,1 

ζωαὶ ἀνελιττόμεναι 39,39 — 1 ὡς ὀργάνου 

(ὡς ζῴου) χαραχτηριστιχὴ ζωή opp. ἣ xt- 

γητική 66, 16 291,18 802,4. 10 ἡ εἰδη- 
τικὴ ζωή τοῦ ζῶντος σώματος dist. ἣ ψυχὴ 

ἡ κινοῦσα 802,8 — ἡ ἐσχάτη ζωή i. 4- 

ϑρεπτιχή 100,10 i. q. ἁπτική 95,9 -- 

ϑρεπτιχὴ ζωή 116,2.4 φυτιχή 103,21. 

25 291,18. 19 --- αἰσϑητιχὴ ζωή 138,12 

101.28 101,28 ἁπτιχή 174,35 ἀχου- 
στιχή 148, 24. 29 144..5 145,32. ὁρατιχή 

143,95 — ὀρεχτιχὴ ζωή 106,10 293, 

1154. — φανταστιχὴ ζωή 267,18 — 

ζωαὶ σωματοειδεῖς dist. λογικαί, πραχτιχαί, 

αἱ κατὰ προβολὴν ϑεωρητιχαί 249,11 — 

φαντασίᾳ σωματοειδεῖ ζωῇ ὃ, { σωματοει- 

δεστάτῃ ζωῇ i.e. ϑρεπτιχῇ 99, 26 — 

λογιχὴ ζωή 28,14 80,8 11,84 253,12 
opp. ἄλογος 290, 99. 90 --- χριτιχὴ ζωή 

21,8 γνωστικὴ ζωή 192, 9 202, 7 

ἐσχάτη γνωστιχὴ ζωή i. e. αἴσϑησις 204, 
91 --- νοερὰ ζωή 269, 14 coni. χωριστή 

90,13 — πραχτιχὴ ζωή 289,11 ἡ Qov- 

λευομένη ζωή 309,5 

ζῳοποιεῖν 63, 21 

ζῳοποιία 14, 19 

ζωοῦν 63,10 12,3 13,8. 16. 

87,11.31 94,9 126, 246, 

ζῳόφυτον 180, 21 

ζωτιχός. ζωτιχὸν ὑποκείμενον 114,29. ζω- 

21.32 14,5 
38 248,13 

τιχὸν εἶδος 21,15 103,32 104,3 ζωτιχαὶ | 

οὐσίαι 55, 99 83,20 coni. δυνάμεις 5,34 

ζωτιχοὶ λόγοι 167, 93. 271,2. 24. 28. ζω- 

τιχὴ ἐντελέχεια 105,9 τελειότης 113, 17 
ἐνέργεια 16,8 20,6. opp. σωματιχὴ χίνησις 

18, 854. ζωτικὴ χίνησις (χινήσεις) 81,11 

149,91 ζωτιχὰ κινήματα 19,28 πάϑη 

(πάϑος) 19,2 192,18 210.19. 11 ζωτιχὴ 

ἰδιότης 30, 16 — ζωτιχὸν ὄργανον 4,15 sq. 

93, 11. 33 143,29 144, 2 167,19. 28 — 
ζωτιχὴ χρίσις 190,9 — ζωτιχή (opp. co- 

πική) παρουσία 41.10 ζωτιχὸν πνεῦμα 107, 

14 — τὸ ζωτιχόν opp. τὸ σωματιχόν 01,14 

— - ζωτιχῶς χινεῖσϑαι 4, 18. 25. 16, 14. 18, 

30 36,30 45,13 90, 59. 8 811. πάσχειν 
161,31 162,28 ἐγείρεσθαι 110, 21 εἰδο- 

ποιεῖσϑαι 81, 29 — ζωτιχῶς opp. τοπιχῶς 
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41,17 --- ζωτικῶς τοπιχὴ κίνησις opp. 
ἁπλῶς τοπιχή 292,7 

ἡγεμονικός. τὰ ἡγεμονιχὰ (ἡγεμονιχώτερα) 

μόρια 56,17 63,19 112,29 ὄργανα 19. 

95 --- τὸ ἡγεμονικόν coni. χινητιχόν 

214, 24 ἡἣ πρὸς τὸ ἡγεμονικὸν ζωή 158, 

98 
ἡγεμὼν τῶν ψυχῶν τε καὶ λόγων πάντων 

αἴτιος deus 1. 20 

ἤδη expl. 185, 6 sq. 

ἠϑιχός. TÜu (coni. πραχτιχή) ψυχή, 289, 

15 ἠϑιχὴ φιλοσοφία 19,9 

ἦϑος. τὰ παιδευτιχκὰ ἤϑη 289. 11 

ἡλιακός. ἡλιαχὸν φῶς 129, 4 sq. 133,6 

ἧστός opp. λυπηρός 152,17 211,13 266, . 

25 
ἠχητιχός 140,8 141,34 145,6 148,23 

ἠχητιχὴ ἐνέργεια 142, 11. 88 ἠχητιχὸν 

πνεῦμα 328, 38 
ἦχος βρονταῖος 328, 35 

ἠχὼ πῶς ἀποτελεῖται 142, 20 sqq. 

ϑέαμα 263, 81 
ϑεῖος. τὸ ϑεῖον (σῶμα ἁπλοῦν) i. e. quintum 

elementum 326,5 

ϑερμαντιχός. ϑερμαντιχὴ ἐνέργεια 66, 35 

ϑέσις expl. 54,15 --- ἡ πρώτη ϑέσις ὀνόματος 
(ἐπί τινός ἐστιν) 326, 32 

θεώρημα 52,3 215,24 
ϑεωρητιχός τινος (τῶν οὐσιῶν, τῶν χαϑ᾽ 

αὑτὰ ὑπαρχόντων. τῆς ἀληϑείας) 1,8 8, 6. 

21 20,35 21.22 50,22 --- ϑεωρητιχή 

(opp. πραχτιχή) τῶν ψυχῶν δύναμις 5,8 

101. 20 102, 11 τὸ ϑεωρητικόν (opp. 
πραχτιχόν) τῆς ψυχῆς 59,26 ἐνέργειαι 

ϑεωρητιχαί 60,32 ἐπιστημονιχῶς ϑεω- 

ρητιχαί {1,8 κατὰ προβολὴν ϑεωρητικχαί 
943,18 ἐπιστῆμαι ϑεωρητικαί 4, 1 ϑεω- 

ρητιχκὸς λόγος 101.8 ϑ. νόησις 46,2 νοῦς 
295, 20 306,20 313,37 dist. πραχτιχός, 
παϑητικχός 109,5 263,30 291,8 299,3 
— ϑεωρητιχὴ φιλοσοφία 48, 82 

ϑεωρητός. τὰ ϑεωρητά (opp. πρακτά) νοή- 
ματα 269, 10. 12 

ϑεωρία dist. γνῶσις 8,21 ϑεωρία ἐνεργητική 

5, 13 --- λογική 60,26 ἐπιστημονιχή 203, 

11 
ϑλῖψις 147,18. 

χαϑαρός 343 

ϑνητοειδὴς ζωή 291,30 ϑνητοειδὲς σῶμα 

14,3 — ϑνητοειδῶς 81. 21 

ϑρεπτιχός. ϑρεπτιχὴ δύναμις 115,17 ζωή 

116. 2. 4 411. ϑρεπτιχῶς 117,18 

ϑρέψις 109,16 114, 1 292, 10 
ϑυμοειδὴς ὄρεξις dist. ἐπιϑυμητική 291,3 

τὸ ϑυμοειδὲς (ψυχῆς) 289,25 

ἰδιότης. αἱ ἁπλαῖ ἰδιότητες 9,28 μεριχώ- 

Det 

t 

τεραι 42, ὃ εἰδητιχαί 61, 29 προϊοῦσαι 

182,1sqq. ἰδιότητες τῶν αἰσϑητῶν 210. 

33 211.6 : 

ἰδιοτρόπως 10,2.15 40, 28 96,13. 19 107, 

13 109, 10 126, 25 
ἰδίωμα. μερικώτερα ἰδιώματα 290, 22 cf. 

29 χατ᾽ ἄλλο τι χοινὸν ἰδίωμα 235, 26 

— τὸ γνωστιχόν, τὸ ὀρεχτχὸν ἰδίωμα 191, 

19 298,24 

ἱχτεριᾶν 157,23 

ἵνα pro ὥστε usurpatum 13,31 35,3 45,9 

41,16 50,36 11,98 92,8 114,1 192,19 
156, 38 160, 10 183, 16 193,35 206, 24 
201,10 212,35 253,31 292,J8 eodem 

pertinet ἵνα ἄν τις ὑπενόησε 325,9 
ἰός. ὁ ἰὸς ὃ ϑηριώδης 323,39 

ἰσοδυναμεῖν 322, 21 

ἰσόπλευρος 97,21 

ἵστασϑαι κατά τι locum, gradum aliq. tenere, 

in statu aliq. esse χατὰ τὸ δυνάμει, τὸ 

ἐνεργείᾳ D, 11 χατ᾽ ἐνέργειαν 58,30. 118, 

390 χατὰ τὸ εἶδος 125. 21. 20 1064,31 

189,36 χατὰ τὴν εἰδητιχὴν ἀρχήν 606, 

14.20 κατὰ τὸ χρώμενον 4. 88 51, 81 

χατὰ μόνην τὴν νόησιν 10,30 κατὰ τὸν 

φωτίζοντα 223, 12 --- ἵστασϑαι μέχρι τινός 

210,20 
ἱστορία expl. 1,21 

ἴχνος. ἴχνει τινὶ παρυφίστασϑαι τοῦ ἀγαϑοῦ 

50,99 (τὰ δεχτιχά) χατὰ ἀτελὲς ἴχνος 

τοῦ ὅρου χαραχτηριζόμενα 131,30 ὡς 
ἐσχάτοις ἴχνεσι τῶν εἰδῶν (scil. τοῖς ai- 

σϑητοῖς) ἐπιβαίνων 229, 10 ἴχνος τοῦ 
λόγου εἰς τὴν αἴσϑησιν ἥχει 112,14 

χαϑαρός. καϑαρός (coni. νοερός) λόγος 4.1 
χαϑαρὸν εἴδος 84,9 καϑαρὰ ἐνέργεια 11,0 
42,38 coni. χωριστή, ἀναντίϑετος 208, 

19 — καϑαρῶς ἀμέριστος 8,18 84,10 
47,96 89, 6 102,12 258,4 κχαϑαρῶς 



344 χαϑαρός 

ἀσώματος 66,13 χαϑαρῶς ἐνεργητικόν opp. 

μετὰ τῆς τοῦ σώματος πάϑης 45,21 

καϑιστάναι τὸ ῥητόν 226,21 

χαϑολιχός. κχκαϑολιχὰ ϑεωρήματα 215, 24 

- χαϑολιχῶς 22,14 210,18 κχαϑολιχώ- 

τερον 21,29 2'(5,35 

xa96Aou expl. 92, 14 

χαϑορμίζειν. τὰ πρώτιστα αἴτια, εἰς ἃ διὰ 

νοῦ χαϑορμίζεται ἡ ἐπιστήμη 124. 23 
χαχύνειν 89, 33 

χάμπη 292,29 301,25 

χαρχίνος 152,30 

χάρος 88, 12, 19 

xard. τὸ ὑφ᾽ οὗ τοῦ xa ὃ διαχέχριται 08,3 

81,32 cf. 91, 34 149, 29 

“καταδεῖν. χαταδήσασθαί ct ἔχ τινος com- 

, prehendere colligere 15, 84 

χαταδράττεσθαι 191, 90 250,1 

“αταχερματίζειν 134, 

χαταλεαίνειν opp. χκαταπλήττειν 153,3 

xataÀnzctóc 179,14 182,9 185,831 229,5 

χαταρριζοῦν. κατερριζῶσϑαι ἐν τῇ γῇ 108, 

28 

χατασχευάζειν demonstrare ὃ0. 18 116,3. 

19 177,19 326,12 

χατασχευὴ λόγου 175,24 

χατασταλτιχός τινος 511,2 

χατάστασις τῆς ψυχῆς 88,14 220,22 ἡ πρὸς 

τὸ σῶμα χατάστασις 202, 33 

χατάστημα τὸ χατὰ φύσιν 1283, 25 
χατάφασις dist. φάσις 260, 18. 20 sqq. 

χατηγορία. κατὰ ἄλλην συμβεβηχυῖαν κατη- 

γορίαν 88, 89 τὸ μὴ συνώνυμον τῆς κατη- 

γορίας 107, 35 

108, 2 

χέντρον ὡς ὠϑοῦν xal ἕλχον (τὸν κύχλον) 

316, 13 sqq. 

χέρας. κέρατα αὐλητιχά 145, 10 cf. 11 

χερατοειδής. ὁ κερατοειδὴς λεγόμενος χιτών 

144, 29 

χεφαλαιωδῶς 280, 8 311,9 

χινεῖν λόγον quaestionem instituere. 181,23 

191,5 288, 18 

χίνημα 190, 31. 32 

χίνησις. χίνησεως nomen quid apud Ari- 

stotelem valeat 25,23 cf. 62,12all. ἡ 

τῆς ψυχῆς κίνησις quae a Platone dicitur 
25,90 χινήσεις dist. ἐνέργειαι 51,19. ἡ 

χατὰ συνέχειαν ἀριϑμουμένη κίνησις 34, 16 

— τῆς κινήσεως τὸ χινεῖσϑαι πῶς διενή- 

voyev 91, 28 

συνώνυμοι χατηγορίαι 

I INDEX 

χινητιχός. χινητικὸν αἴτιον 306, 16 811. τὸ 

χινητιχὸν τῆς ψυχῆς 291,6 sqq. --- κινη- 

τιχῶς τινος 81, 25 

χοινοποιεῖν 63,36 

χοινός. ἐν χοινῷ expl. 58,1 — τὰ χοινὰ 

(αἰσϑητά) expl. 182, 30 χοινὴ αἴσϑησις 
expl. 185, 7 214,6 

χρᾶσι΄ς. οἱ τοιάνδε χρᾶσιν (τὴν ψυχήν) εἰ- 

πόντες 10, 384 --- χράσις σωματιχή 19,5 

οἵ. 90,4 σωματιχαὶ χράσεις χαὶ διαϑέσεις 

19. 84 χρᾶσις coni. μῖξις 54, 32 

χρίκος 304, 10 sqq. 305,4.38 306,3 

κριτιχός. τὸ χοινὸν χριτιχὸν πέρας 196,4 ὅρος 

(coni. λόγος) χριτικός 194,34 --- χριτιχὴ 

ζωή 21,8 111,7 φύσις 322,88. ἐνέργεια 
18,35 124,6 152,23 163,31 271,928 
νοῦς 321, 6. χριτιχός τινος 58, 32. 35 105, 

20 152,2 163,1 περί τινος 163,2 τὸ 

χριτιχὸν τῆς Ψυχῆς 286,291 — χριτιχῶς 

ἐνεργεῖν 166, 4. 11 185,6 all. opp. ποιη- 

zc 189. 94 κχριτιχῶς ἐφάπτεσϑαι opp. 

ἁπλῶς χατὰ παράϑεσιν 322,10 χριτιχῶς 
τινος 109, 34 , 

χρύφιος. τὸ χρύφιον τῆς νοερᾶς φύσεως 30, 

15 τὸ νοητὸν χρυφιώτερον τοῦ νοεῖν 224, 

18 τὸ χρύφιον ἔχειν 15,32 

χύβος ἡ γῆ κατὰ τὴν ΠΠυϑαγόρειον παράδοσιν 
08, ὃ 

χυχλιχός. χυχλιχὴ φορά 3,19 4,4 

χυχλοφορεῖν 49, 29 

χύων homonymiae exemplum: ὁ χερσαῖος. 

6 ϑαλάσσιος, ὁ ἀστρῷος, ὁ ὡς σπασμός Bl, 

18 sqq. 

χῶνος τῆς γῆς 133,5 

λεπτομέρεια 526,21 

λεπτομερής opp. στερεός 327, 1484. λεπτο- 

μερέστερον (opp. τὸ στερεὸν τοῦτο) σῶμα 

106,95 τὰ λεπτομερῇ στοιχεῖα 326,924 

821.10 ὶ 

λῆξις. αἱ διάφοροι τῆς ἀνθρωπείας ψυχῆς 

λήξεις 4.0 

λιγνυώδης 148,35 

λογικός. λογική (coni. διαλεχτιχή) γνῶσις 

expl. 21, 19 sqq. --- λογικὴ ἐντελέχεια 

ἡ Ψυχή 87,14 λογικὴ ἀνέλιξις 100,22 

113,19 124,21 253,11 266,1 --- λογικὴ 

οὐσία 42, 21.28 223,14 λογικὸν ζῷον 

191, € λογικὴ ψυχή 11,14. 37 12,3 19,9 

95, 4 sqq. 220,16 coni. νοερά 172, 5 
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opp. ἄλογος 12,19 all. λογικὴ ζωή 36,3 

141,34 99,8 253,129 δύναμις 290, 32 

φαντασία 286,31 opp. ἄλογος 306,18 

ὄρεξις 17,26 βούλησις 308,10 310,19 
γνῶσις 274,93 9292,26 ϑεωρία 60,26 

τὸ λογιχὸν τῆς βουλευομένης ζωῆς 309,4 

- λογιχῶς expl. 15, 19 

λογισμὸς ἀτελής 108,26 coni. βουλευτιχὸς 

χαὶ ἀμφίβολος 109.1 

λογιστιχός. τὸ λογιστιχόν 810, 12 sq. τὰ 

λογιστιχά 309,9 

λογοειδὴς φαντασία 800. 18 τὸ λογοειδὲς 

290,4 808. 11.135 — τὸ λογοειδὲς καὶ 

ἀνειλιγμένον τῆς ἐπιστήμης 209, 51 

λόγος. λόγων πάντων αἴτιος deus 1,21 — 

λόγος dist. εἶδος 12,22 92,19 113,21 

167,31 312,20 οἱ λόγοι εἰδητικαὶ δευ- 

τέρως αἰτίαι 817,13 --- λόγος οὐσιώδης 

(λ. οὐσιώδεις) 23,5 165,4 194. 81 — 
λόγος ἔνυλος expl. 20,6 sq. --- λόγοι φυ- 

σιχοί 61,20 80. 34 coni. ζωτιχοί 167,33 

λόγοι ζωτιχοί 211,2. 24.28 — ἣ ψυχὴ 

λόγος τις 86, 30 312, 22 οὐχ εἶδος 81,13 

— λόγος ψυχιχός ΟἿ, 22 --- διττὸς ὁ τῆς 

Ψυχῆς λόγος 218,42 219,1sqq. διττὸς 

ἢ τριττὸς τοῦ δευτέρου διχῇ διαιρουμένου 
219,28 — λόγος ἔσχατος τῆς ψυχῆς (scil. 

δόξα) 231,9 --- λόγος ἐνδιάϑετος 260,2 

— λόγος τῆς μίξεως dist. ψυχή 56,22 sqq. 

— οἱ προβλητικοὶ τῶν μαϑηματικῶν τύπων 

λόγοι 233,8 — σχετιχοὶ λόγοι 211. 11 — 

λόγος διπλάσιος. ἡμιόλιος, ἐπίτριτος 211,15 

δύο ἀναδέχεται λόγους duplicem gradum 

tenet 140. 20 λόγον ἐπέχειν 163,29 164. 

1 

-λοιπός i. q. ἕτερος 34,1 50,94 63,20 72, 
30 131,99 186,15.93 268,10. 81 304, 
10. 11 — λοιπόν adv. 49,90 66, 18 192,6 
160,26 300,14 301,5 315,21 

Μαγνῆτις λίϑος 31, 92 
μαϑηματικός. ὁ μαϑηματιχός dist. 6 qu- 

σικός 29,6sqq. αἱ μαϑηματιχαὶ λεγόμεναι 

ἐπιστῆμαι 224,26 204.9 μαϑηματιχὴ ἔν- 

δειξις 3,91 — p. οὐσία 30,12 εἴδη 

294,1 — τὰ μαϑηματιχά 84,36 τὸ pa- 

ϑηματιχὸν οὐχ οὐσία 80,85 ἡ εὐϑεῖα ἡ 

μαϑηματιχή Opp. 7j φυσιχή 233,19 -- 

μαϑηματιχῶς 50, 9 

μακάριος. μαχάρια θεωρήματα 1. 1 

μακαριότης 48,8. 4 

μᾶλλον expl. 49, 28 315,1 

Ἐμεγεϑικός. μεγεϑική (coni. συνεχής) διά- 

στασις 42, 16. 22 συνέχεια 42. 80 43,4 

μεϑεχτὸς νοῦς 218,10 246,1 

μέϑεξις. ἡ παραγομένη μέϑεξις opp. τὸ τῆς 
φύσεως τοῦ πράγματος προηγουμένως δη- 

λωτιχὸν ὄνομα 98,21 sqq. --- κατὰ μέϑεξιν 

83, 11. 20 
μελαγχολιχός 19, 39 

μελίζειν 148, 14 

μέλιττα 209, 22 sq. 307, 30 308, 19 

μερίζειν. μεριζομένη περὶ τὰ σώματα οὐσία 

expl. 28, 2 ἐνέργεια μεριζομένη τῆς ἕξεως 

299,31 μεριζομένη 2x τῆς οὐσίας ἐνέργεια 

88,10 --- μεμερίσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων 110, 

98 
μεριχός. μεριχὸν πρᾶγμα 208,24 μεριχὸς 

ἄνϑρωπος 213,24 --- μερικά (coni. ἄτομανῦ 

εἴδη 265,9 μεριχοὶ ὅροι 42, 1 μεριχώ- 
τερα! ἰδιότητες 42,5 43,9. 12 44.12 μερι- 

χώτερα ὀνόματα 151, 0. 10 — μεριχὸς 

λόγος 18. 18. 19 61,33 83,28 122,1 
μεριχὴ πρότασις 210. 12 280,3 306,22 

— μεριχωτέρα τις ζωή opp. ἡ κοινὴ ψυχή 

291, 33 --- μεριχώτερα ποιητιχὰ αἴτια 

63, 11 
μερισμὸς τοπιχός 281, 15 τοπιχός τε xal í 

ypowxóc 89. 1 0 ἔσχατος μερισμός 268, 

16 — (f ψυχὴ) εἰς ὑερισμὸν προϊοῦσα 6, 

4.5 -- εἰς μερισμὸν ὑποβαίνειν, ὑποφέρεσϑαι 

231, 29 sqq. 240, 14 all. 

μεριστός. μεριστὴ οὐσία expl. 11,26 με- 

ριστὰ εἴδη 103,6 περὶ τοὺς μεριστοὺς 

λόγους 201, 28 --- χατὰ τὴν μεριστὴν διά- 

στασιν 41. 84 μεριστὴ χίνησις 34,16 

μεριστή (opp. εἰδητική) ἑτερότης 260, 29 

— τὸ μεριστὸν τῆς Ψυχῆς exponitur 94, 

91 544. — μεριστῶς 101,30 285,28 

μεταβατιχός. ἣ ἡμετέρα νόησις μεταβατιχὴ 

οὖσα 41.10 

μεταδοτιχός τινος 136, 21 169, 16 174, 

25 

μεταίχμιος. τὸ τῶν ζώντων τε xal μὴ 

ζώντων μεταίχμιον (τῶν φυομένων) 99,15 

μεταληπτιχός τινος 114, 26 

μεταμορφοῦν 206, 19 
μεταξύ. διὰ τῶν ἀλλοτρίων μεταξὺ 161,10 

μετέχειν. ὃ μετεχόμενος ὑπὸ τῆς Ψυχῆς 

νοῦς 11,14 42,35 86,28 opp. ὁ ἀμέ- 

ϑεχτος 50,1 244, 40 247, 15 



ὅ40 μέτρον 

μέτρον spatium temporis πεπερασμένα μέτρα 

97,15 τὰ χρονικὰ μέτρα 299. 81 — 
gradus χατὰ χρείττονα (ἄχρα) μέτρα 14, 

21 241. 24 
κατὰ διάφορα p. 98,91 κατὰ τὰ πρέποντα 

p. 121,98 οἵ. 67,7 142, 11. — - πολλοῖς 

μέτροις ὑπερῆρται (ἀπολείπεται) 124,13 

251, 13 
μή saepissime pro οὐ usurpatum ὅτι j./j 88,3 

93,19 94,9 131,19 150,35 159,23 188,6 

198,33 202,9 235,4 διότι μή͵ 64,29 

171,9 ἐπεί, ἐπειδὴ μή 289. 10. 28 all. 

— μὴ ὅτι 246,21 

μῆνιγξ 144,31 

μήποτε forsitan cum ind. 49, 81 63,25 11, 

24 88,13 190,19 126,29 cum coni. 

114,1 (v. Add. et Corr.) 199, 19 

μῖξις expl. 49, 1.2 155,22 coni. χρᾶσις 

54, 32 

μνημονευτός. 

χατὰ δεύτερα μέτρα 219,15 

ἡ χατὰ μῖξιν ἁρμονία 00,0 
τὰ μνημονευτά 248, sqq. 

μνημονιχός. μνημονιχὴ δύναμις 206, 0 τὸ 

μνημονιχόν 206, 1 

μονὴ Ψυχῆς ἐν ἑαυτῇ opp. ἑαυτῆς ἀπόστασις 

0. 1 τοῦ νοῦ opp. πρόοδος 312,6 

μόνιμος. 

91 sq. 

μονιμότης 90,11 312, 37 

μονοειδῶς 268, 18 270, 10 

μορφοῦν 2183,31 — τὸ μεμορφωμένον opp. 

τὸ ἐστερημένον 256, 24 sq. 

μορφωτιχός (coni. διαστατιχός) μερισμός 

215, 18 μορφωτιχοὶ λόγοι 215,23 -- 
μορφωτιχός (coni. παϑητιχός) νοῦς 17,5 

--- μορφωτιχῶς 214,20 

319, τὰ μόνιμα τῶν ζώντων 

μυϑιχός. ψμυϑιχῷ χρώμενοι παραπετάσματι 

51,24 μυϑιχώτερον 12,2 

μυῖα 295,4 

μύρμηξ 308, 19 
νιώλωψ 120,31 

ναστότης τῶν ἀτόμων 64, 3 

νεχροῦν. ὅσα νενέχρωται 85,8 

νέχρωμα 215,9 

νεύειν (i. 4. ῥέπειν) πρός (εἰς) σῶμα 84, 19 

81,1 
νεῦσις (i. q. ῥοπή) πρὸς σῶμα 29, 15 18,17 

coni. ῥοπή 49, 10. 12 16, ὃ xaxà τὴν 

ῥέπουσαν πρὸς αὐτὸ (scil. τὸ ὄργανον) νεῦσιν 

161, 22 

I INDEX 

νηχτός. τὰ νηχτά 308,19 

νῆστις αἴγλη Empedoclis expl. 68, 13 

νοεῖν expl. 204, 11 plures esse gradus τοῦ 

νοεῖν (0, 91 

νοερός. νοερὰ οὐσία 8,1" 30,13 240,22 

φύσις 30,15 926,24 νοερὸν ἰδίωμα 202,6 

νοερὰ ζωή 209,14 ψυχή 112, ἐνέργεια 

291,95 dist. λογική 260, 8. 9 νοεραὶ 
coni. μόνιμοι ἐνέργειαι 9.6 νοερά dist. 

ἐπιστημονιχὴ γνῶσις 29, 3 --- τὸ νοερὸν 
τῆς ψυχῆς 2,88 3,14sqq. 77,11 259,96 

coni. μόνιμον, ἀμέριστον 89, 38 --- νοερῶς 

dist. ἐπιστημονιχῶς γινώσχειν ὃ, 35 

ψυχὴ εἰς ἑαυτὴν νοερῶς ἐπιστραφεῖσα 

263, 4 
3 ἐν νόησις. ἐνέργεια νοῦ ἡ νόησις 41,93 ϑεω- 

ρητιχή, πραχτική 46, 21 οὐσιώδης νοήσις 

238, 13 
νοητικός. νοητιχὴ οὐσία 274,23 ψυχή (1, 

31 949,12 opp. παϑητιχή (5,2 νοη- 

τιχαὶ ἐνέργειαι dist. διανοητικαί V0, 8. — 

τὸ νοητιχὸν καὶ τὸ νοητὸν πρὸς ἄλληλα 

λεγόμενα 8, 8 τὸ νοητιχὸν ψυχῆς 295, 

12.11 296,12.32 opp. τὸ παϑητιχόν 16, 

24 --- νοητιχὸν expl. 299, 18 ς 

γοητὸς ὅρος opp. αἰσϑητός 28, 1. 2 τὸ 

ἔνυλον νοητόν 238,40 299, 1544. τὸ ἄυλον 

νοητόν 281. 34 298, 1 sqq. 

νοῦς. τὸ τοῦ νοῦ ὄνομα διατείνει μέχρι τῆς 

φαντασίας 220, 88 sqq. 221,1 sqq. 236,28 

— νοῦς dist. δόξα, ἐπιστήμη 208, 28 sqq. 

dist. διάνοια 61, 11. — ὁ ἀμέϑεκτος νοῦς 

(opp. ὃ μετεχόμενος ὑπὸ τῆς Ψυχῆς) 218, 

30sq. qui idem dieitur ὁ ὑπὲρ ψυχήν 

49,94 41,90 86,28 ὁ χρείττων ἡμῶν 

41,6 κρείττων τῶν ψυχῶν (ἢ χατὰ ψυχήν) 

48,15 254,82 ὁ ὑπέρτερος 245,15 259, T 

ὑπερέχων 311,96 ἐξηῃρημένος 233, 38 — 

6 οὐσιώδης (ὃ ἀχρότατος) τῆς ψυχῆς νοῦς 

284, 91 938,929 244,2 249,31 258,28 

coni. 986, 10 — 90 ἔξω προϊὼν νοῦς 258, 

94 opp. ὃ μένων 229,39 coni. ἀτελής 

251,28 coni. δυνάμει καὶ παϑητιχός 
221,9 ὃ ὑῥυείς opp. ὃ μένων 225, 21 

γοῦς παϑητιχός 241,2 248,4. 2 261,2 

παϑητικὸς χαὶ μορφωτιχός (i. e. φαντασία) 

11,15 ὑλιχός 229,38 coni. δυνάμει xol 

ἀτελής 229, 0 sq. opp. ὁ χατὰ προβολὴν 

τελειωϑείς 930, 24 --- νοῦς ϑεωρητιχός 

306,90 818,91 dist. παϑητιχκός, πραχτιχός 
109,3 sqq. νοῦς χριτιχός 821, 1 ὃ πρα- 
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χτιχὸς νοῦς 263,38 264,10 265,20 272, 
36 297,1 311,27 

νυχτίνομος. τὰ νυχτίνομα 181,25 

ξηρότης τις ἐπὶ τοῦ διανοεῖσϑαι ἐνίοτε ση- 

μαίνουσα 08, 12 

6 Articulus totis enuntiatis additus, relativis 

4,18. 21. 26. 14, 19 21,13 29,34 107,5 
et saepe, interrogationi 16, 31 312, 12, 

sequente coni. ὅτι 205,1.2 210,25 sq. 

318,26seq. ἐπειδή 918,27 articulus ante 
pronomen indefinitum τὸ ὁτιοῦν μόριον 

44,9 τὴν ὁποιανοῦν πρόσϑεσιν 115,12 

ὅδε. τόδε τι expl. 88, 20 sqq. dist. τοιόνδε 

314, 30 sq. 

οἰχειοῦν τὴν εἰχόνα τινί 264, 19 

οἰστιχός τινος 247, 1 249, 18 

ὁλιχός 50,32 opp. μεριχός 12,13 13,29 

— ὁλικώτερον 246, 20 

ὅλος. ὅλη Ot ὅλης (ὅλον δι᾿ ὅλου) 4. 2. ὅ 

11,9 305,1 --- τὸ ὅλον τοῦτο adv. 117. 4 

19,28 62,6 198,1 247,32 210,11 288, 
34all. — τὸ ὅλον φάναι 25,3 

ὁλότης. τὸ χαϑ᾽’ ὁλότητα ἀίδιον (9,90 τ 

οἰχείᾳ ὁλότητι 305, 93 

ὁμογενής 12,4 212. 8. 1. 21. 23. 29 
ὁμοειδής 12, 2 sqq. 13, 3. 32 

ὁμοιομέρειαι Anaxagorae 226, 11 

ὁμοταγής 12, 2€ ὁμοταγὴς χοινωνία 234, 

. 89 γνῶσις 211, 39. — ὁμοταγῶς 33, 33 

ὁμοφυὴς πρός τι 114, 11 

ὁμώνυμος 107,52 289, 10 ὁμώνυμα dist. 

τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς λεγόμενα 98, 16. — ὁμωνύμως 

ὲ 

4 

98,11 opp. συνωνύμως 81, 15 
Ἐὀνειρατιχός 209,4 212, 13 sq. 

ὀξύς. τὸ ἐν ἤχοις ὀξύ 141, 9 sqq. 

ὁπός. οἱ ὀποί 155, 82 

Optativus futuri addito ἄν 11,14 (v. Add. 

et Corrig. 57,5 62,22 269,20 305,15 
optativus pro coniunctivo deliberativo 

213,3 antecedente ἵνα 259, 10. ἐάν 296,95 
ὅταν 296,5 298,20 

ὀπτιχός. τὸ ὀπτιχὸν αἰσϑητήριον 167,10 
ὅραμα expl. 210,4 

ὁρατικῶς ἐνεργεῖν 119, 13 
ὁρατός. περὶ τοῦ ὁρατοῦ 129,3 

ópyavtxóc 95,30 8,11 811. ὀργανιχὰ ἀγαϑά 
88,1 

ὀστρεώδης 541 

ὄργανον dist. τὸ δυνάμει ζωὴν ἔχον 90,38 sqq. 

— ζωτιχὸν ὄργανον 143, 29 144. 2 all. 

ἐπὶ τοὺς περὶ ὀργάνου λόγους μέτεισιν 315, 

21. 91 54. ὄργανον φυτιχόν, ἁπτιχόν, γευ- 

στιχόν 816. 1.8 ὄργανα πορευτιχά 292, 

41 293,1 294,4 — μουσιχὰ ὄργανα 148, 

15 

ὀρεχτικός. ὀρεχτιχὴ ζωή 106, 10 293, 17 

ὀρεχτιχαὶ δυνάμεις (opp. γνωστιχαῦ 5,21 

τὸ ὀρεχτιχὸν ἰδίωμα 298,24 — τὸ ὀρεχτικόν 

(ψυχῆς) 289. 20. 92 290,38 291. 1 sqq. 

296,13 297,28.35 298. 9534. 301,8 
306, 16 'dist. τὸ βουλευτιχόν 299,19 — 
δύο τὰ ὀρεχτιχά 300,21 cf. 299,27 

ὀρεχτός. τὸ ὀρεχτόν 296,40 297, 1 sqq. 
298, 91 300,23 sq. 301,5 

ὄρεξις 292,13 sqq. 295,15 sq. 296, 12 sq. 

298,12 300,4 502,37 — ὄρεξις παϑη- 

τιχή opp. λογιχή (4,26 --- ἄλογος ὄρεξις 

(ἀ. ὀρέξεις) 290,9 295,31 296,10 310, 
11.18 σωματοειδὴς ὄρεξις 295, 14 sq. 

ὁρίζειν. ὡρισμένος ἀήρ expl. 145,29 — 

δριζομένως (opp. εἰδητικῶς) ὃν xal ἕν 

92, 9 
óptcp.óc. ὁρισμῶν plura genera distinguit 

9, 9 sqq. 

δριστιχός. ὁριστιχὴ ἐπιστήμη 9,33 ἕξις 

9,36 10,16 --- δριστιχός opp. χινητιχός 

215,29 ὁριστιχὴ (τοῦ ζῶντος σώματος) 

Ψυχή 51,4all. τὸ ὁριστικὸν ψυχῆς dist. 

τὸ χινοῦν 81,9 sq. — ὁριστικῶς ἐνυ- 

πάρχειν 211. 35 ὁριστικῶς dist. ἀπο- 

δειχτιχῶς 40,29 ὁριστικῶς τε καὶ χινη- 

τιχῶς τοῦ ὀργάνου 81,20 

δρμητιχῶς 51,19 ; 

ὅρος 9,24 191,16 πᾶν εἶδος ὅρος 8,20 

οὐχ ὁριζόμενον 45, 12 ὅρος οὐσιώδης 3,9 

220,21 νοητός (opp. αἰσϑητός) 28,1 ἀμέ- 

ριστος 50, 1 

224,40 ὅροι εἰδητιχοί 42,5 ὅρος χριτιχός 

194,34 οἱ ἐπαναβεβηχότες ὅροι 298,25 

— καϑ᾿ ὅρους Opp. κατὰ συνέχειαν 40, 

19 204.28 xai ὅρους βαίνειν, μεταβαίνειν 

42,13 45,94 198,8 ἵστασϑαι 43,0. «aW 
ὅρους μετάβασις 221,21 — τὸν ὅρον τί- 

ὕεσθαι 301, 35 

ὀστρέινος. τῷ ὀστρεΐνῳ τούτῳ σώματι 281,20 

ὄστρεον. καὶ τὰ ὄστρεα τέλεια 294. 80 at 

coni. οὐσιώδης χαὶ νοητός 

σϑησίν τινα ἔχοντα 294,936 ἡ ἐν ὀστρέοις 

φαντασία 293, 84 

ὀστρεώδης. τὸ ὀστρεῶδες 301, ὃ 
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ὀσφραντιχός. ἡ ὀσφραντιχὴ αἴσϑησις 150, 

35 sqq. 

οὔπω λέγω non dico, nedum 41, 33 86,9 89, 

99 291, 93 
οὐράνιος. τὸ οὐράνιον ζῷον 83,2 οὐρανία 

σύστασις 14, 1 

111,6 232,4 329, οὐρανία ψυχή (ψυχαῦ) 

39,19 73,5 74,92 — τὰ οὐράνια 25,2 

215, 19 251,18 320,29. 32 

οὐσία expl. 14, 39. ἐν τῇ οὐσίᾳ expl. 31, 24 

σύνϑετος οὐσία 83,16 80, { 

88. 10.15. μαϑηματιχή 90, 12 ψυχική 

61,95 ἡ λογικὴ οὐσία (i. e. νοῦς) 42,21. 

98 233,14 νοερὰ οὐσία 30, 18 --- πρῶται 

οὐσίαι 92. 20 

- οὐσιοῦν 256, 11 οὐσιοῦσϑαι ἔν τινι (χατά τι 

ὑπό τινος) 6,31 13,13 39,14 41,5 51,1 

68,91 87,15 194,91 188,16 226,17 

256, 11 all. 
οὐσιώδης 10,13 16,28 69,13 130,11 οὐ- 

σιώδης ὅρος (ὅροι) 3,9 220,21 τὰ οὐσιώδη 

εἴδη 1, € 169,3 λόγος οὐσιώδης 165,4 

194,37 οὐσιώδης γένεσις 122,12 125, 

16 μεταβολή 34,10 38,31 115,15 σύμ- 

quot; 53, 1 ἐνέργεια 19, 21 240,12. νοῦς 

234,9'( sq. 238,22 242,36 254,94 νόησις 
229, 14 238,13 γνῶσις 250, ὃ πρόληψις 

120, 14 περίληψις 10, 14 --- οὐσιωδῶς 

191,1 128,32 
ὄχημα (ψυχῆς) 17,14€ 13,96 74,3 213,38 

ὄχημα ἄφϑαρτον 59,35 τὰ ϑεῖα τῶν ob- 

οὐράνιον σῶμα 133, 3. 28 

οὐσία ὑλιχή 

ρανίων ὀχήματα 215,22 ὀχήματα ἄλογα 

51,25 

παϑαίνεσϑαι 89,35 216,36 — 

παϑαινομένως 151, 17 

πάϑη 195,15 142,11.15 144,21 169,37 
228,31 — τριττὴ ἥ τε ποίησις xol 7) πάϑη 

169, 51 
παϑητιχός. παϑητιχαὶ ποιότητες enume- 

rantur 121. 18 cf. 105, 31 106,9 120,15 
130,98 164,23 115,28 200,2 322,8 

παϑητιχὰ εἴδη 131,1 — παϑητιχὴ ψυχή 
opp. νοητική (0, 21 τὸ παϑητικόν 16, 24 

παϑητικαὶ ἐνέργειαι 215, 81 ορρ. ἀπα- 

ϑεῖς, χαϑαραί 54,4 166,14 190,4 — 

παϑητικὴ αἴσϑησις 80,28 opp. ἔνδοϑεν 
γινῴσχουσα 106, 2'1sq.. παϑητικώτατη τῶν 

αἰσϑήσεων (scil. ἁφή) 121,17 — παϑητιχὴ 
ὄρεξις Opp. λογική 14,26 — παϑητιχὸς 

παϑαίνειν. 

I INDEX 

νοῦς 17,5 102,13 109,3 248,4. 27 261,2 

— παϑητιχῶς 96,14. 29 45,25 120,33 
136, 1 

παϑητός 106,25 101, 165, 322,34 
παϑητὴ μέϑεξις i. e. μῖξις 155, 22 

πάϑος expl. 9,5 

παιδευτικός. τοῖς παιδευτιχοῖς ἤϑεσι 289, 

17 
παράδοσις. κατὰ τὴν Πυϑαγόρειον παράδοσιν 

68, 6 
παράϑεσις opp. μῖξις 95,3.5 

παραϑραύειν 220,4. 10 
παρακολουϑεῖν opp. συμπράττειν 18, 23 

παράλληλος. ἐκ παραλλήλου 8,31 156, 30 

214, 30 
παραμυϑίέα 9,33 99, 16 

παραπέτασμα μυϑιχόν 51,24 
παραπληρωματιχὸς σύνδεσμος 181,1 

παραπολαύειν 128,7 809, 15 

παραστατιχός τινος 141, 28 

παρασυναπτιχὸς σύνδεσμος 214. 51 

παράτασις: ἐν παρατάσει χρόνου 4T, 14 

χατὰ παράτασιν 47. d 

παρατρέπειν mutare 153, 82 

παρατροπή mutatio 153, 588. error 15,6 

παραφϑορά 212,8 
παρεισδύειν 144, 27 

παρέχβασις i. q. ὑπερβολή 195, 26 
παρεμπλέκειν 181, 19 

πάρεσις. χατὰ πάρεσιν xal ἀσϑένειαν 88,28 

παρουσία expl. 134,29 

παρυφίστασθαι 35,24 50,22 114,8 256, 

31 257, 10. 16 294, 15 
παχυμερῶς 202,26 opp. ἀχριβῶς 127, 1 

πεδεῖν 89,33 281,35 

πειϑώ dist. πίστις 211,25 sq. 

πεῖσις 507,17 114,31 117, 11 123,23 152, 
16 166, 13 all. 

πέρας νοητιχόν τε xal αἰσϑητικόν 100,20 

χριτιχόν 196,4 συναιρετικόν 190, 82 -- 

πέρας i.q. στιγμιή 48, 9. 12. 20 44, 8. 18 

περατοειδής. τὸ περατοειδές 290, 13 

περατοῦν. τὰ περατούμενα 251,26 252,2 

περιγράφειν. εἰς μερικώτερον σῶμα περι- 

γράφεσϑαι τῦ, 24 

περιεχτιχός τινος 44, 36 175,10 195,3 

215,95 293, 1 περιεχτιχώτερος 269, 16 
— περιεχτιχῶς τινος 45,1 

περιληπτιχός τινος 120,10 167, 15 

περιπτύσσεσϑαι amplecti. 3) ὑπόληψις περι- 
πτυσσομένη τὸ γνωσϑέν 205,4 
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περίπτυξις ἡ τῆς γενέσεως 203, 35 
περισχέλεια 922, 20 
περισπούδαστος 1, 3 6,20 15,9 

περίττωμα 113,32 149,1 

περίφραγμα 145,4 

περιχεῖν. περιχεϑὲν ὑπὸ τοῦ διαφανοῦς 130, 
26 

περόνη 304, 12 sqq. 306, ἡ 

πηγάξειν 241,13 

πίστις expl. 210,14 211,23 dist. 

211, 25 sq. 

πλάτος. ἐν πλάτει 3, 1.16 56, 6 κατὰ 

πλάτος Opp. xazà βάϑος 29,13 

πληγὴ τοῦ αἰσϑητηρίου (ὀργάνου) 80, 

908, 92. 84 
πληκτιχός. τὸ πληχτικὸν τῆς αἰσθήσεως 

216, 21 — πληχτιχοὶ χυμοί 194, 14 πλη- 

χτιχωτέρα coni. σφοδροτέρα πεῖσις 152, 

10 
πλήρωμα. μιᾶς ψυχῆς πληρώματα 16,18 

πνεῦμα συμφυές 145,93 quod idem dicitur 

περιχάρδιον 191,12 ζωτιχόν 167,14. 301, 

18 303,32 αἰσθητικόν 20,16 214. 1 5α. 

cf. 10,11 ---- τὸ ἠχητικὸν πνεῦμα 528, 

38 
ποίησις i.q. ἐνέργεια 138, 22 157,19 163, 

91 αἱ ποιήσεις 169,11 — τριττὴ ἥ τε 

ποίησις xal ἡ πάϑη 169.31 
ποιητιχός. ποιητιχὸν αἴτιον (π. αἴτια) 125, 

28 801. 0 811. dist. τελικόν 112,5 dist. 

εἰδητιχόν 305, 20 ποιητικαὶ τέχναι 125, 1 

— ποιητικῶς 166,4 189, 84 281,36 
pau τινος 109, 34 

ποιότης. παϑητιχαὶ ποιότητες 105,31 106,9 

121,18 165,8 115,28 
πολλάκις expl. 122,1 

πολυδύναμος 16,16 286,31 287,9 

πολυούσιος 286, 38 281,3 

mopeuctxóg 181,14 τὸ πορευτιχὸν γένος 

294, 25 sq. τὰ πορευτιχά 316,4 9319, 15. 

33 320,1 πορευτιχὴ κίνησις opp. φυσιχή 

3083, 1 πορευτικὰ ὄργανα 293,1 294,4 

πόρισμα 15, 14 

πορφύρα 294, 19 
πραγματειώδης 28,14 61,24 313,1 mpa- 

γματειώδης γνῶσις opp. ἔνδοξος 15,21 
ΟΡΡ. ἐπιπολαιοτέρα 21,19 

πρακτικός. πραχτιχὴ ζωή 289,11 πραχτιχὴ 

xai ἠϑιχὴ ψυχή 289,15 πραχτιχὴ διάνοια 

269, 21. 80 x. λογισμός, λογισμοί 215, 11 

291,15 ἡνῶσις 9,12 ἐπιστήμη (ἐπιστῆμαι) 

πειϑώ 

98 296,8 

προσεχής 2549 

16,19 125,1 215,835 νοήσεις 18,31 46,21 
νοῦς 102,15 109,3 112,15 211,5 264,10 
261,'/ 291,1 299,3 πραχτιχὴ φιλοσοφία 

48,832 πραχτιχὴ ἀρετὴ τῆς ψυχῆς 222,5 

πραχκτός. τὸ πραχτὸν ἀγαθόν 299, 4 τὰ 

πραχτὰ νοήματα opp. ϑεωρητά 269,10 
πρεσβεύειν 56,31 

προαιρετιχός. προαιρετιχὴ Ψυχή 112,4 

προβάλλειν, προβάλλεσϑαι ἐνέργειαν (ἐνερ- 

γείας) 60,35 οἵ. 202,18 290,31 58,32 
264, 88 ἔννοιάν τινος 98, 18 τοὺς λόγους 

124, 35 166,16 τὸ εἶδος 166,6 τὰς 
φαντασίας 206,14 ἡἣ φαντασία προβάλλει 

(προβάλλεται) τοὺς τύπους 119,17 190,926 

206,18 — λόγοι προβαλλόμενοι 61,31 

προβεβλημένη (εἰς τὸ ϑνητόν) ζωή 19,31 

διάϑεσις 208, 21 

προβλητιχὸς ἐνεργείας 88,539 

υεσότης opp. δεχτιχή 108, 6 προβλητιχοὶ 

λόγοι 233,8 

προβολὴ τῆς οὐσίας (i.e. ἕξις) 225, 4 τοῦ 

γνωστοῦ εἴδους 166,8 λόγων 1538,14 cf. 

109, 86 τῆς γενεσιουργοῦ ζωῆς 95,1 τῶν 

φανταστιχῶν τύπων 214, 6 ἡ ἔνδοθεν 
προβολή 119,8 121,53 129,19. 86 γνω- 

στιχὴ προβολή 183,9 ἡ προβολὴ πᾶσα 

τῆς ψυχῆς 216, 80 --- κατὰ ip 6,4 

9,1 16,23 11,19 250, 5. xaà^ &E&v xai 

προβολήν 263,32 311, 18 all. 

προηγεῖσθαι. προηγουμένως Opp. δευτέρως 

1,3 4,12 14,2 31,10 48, 28 49, 2. 4 
50,19 81,12 117,9 128,6 177,30 214, 

90 
προϊέναι. προϊόντα εἴδη 182,6 

ἰδιότητες 182, 1.8 ψυχὴ ἀφ᾽ ἑαυτῆς προΐ- 
οὔσα Opp. ἐν ἑαυτῇ μένουσα 34, 15 cf. 

11, 1 προϊοῦσα λογικὴ ζωή 102,18 προϊὼν 

γοῦς 229, 30 all. — ῥέπειν καὶ προϊέναι εἰς 

σῶμα 95,4 ἔξω προϊοῦσα ῥοπή 88,14 — 

εἰς τὸ προϊὸν ἀποτείνεσθαι 104, 26 
προχαταβεβλημέναι 

προβλητιχὴ 

προϊοῦσαι 

προκαταβάλλειν. αἱ 

(i. e. πρότεραι) δόξαι 24, 4 

προκοπή progressus ἀπό τινος ἐπί τι 89, 14 

εἴς τι 202, 94 

πρός. ἡ πρός τι ἀντίϑεσις 109,35 ἀντι- 
χεῖσϑαι ὡς πρός τι 116,11 cf. 126, 19 

προσεχής affinis, provimus 52,23 145,26 

151,21 προσεχὲς αἴτιον 245,29 τέλος 

149,17 γένος 294, 23 προσεχής coni. 
οἰκεῖος 269, 82 --- προσεχῶς i. q. ἀμέσως 

145, 3 161, 35 174,27 213,25 coni. 
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προσφυῶς 193,13 opp. πρώτως 149,18 

προσεχέστατα 210. 8 

πρόσκαιρος 49,0 

προσχρίνειν τὴν τροφήν 80, 8 115, 24 

προσπέλασις 154, 24 

ἔπροσπελαστιχός 163, 16 

πρόσπτωσις 145,22 150,9 328,91. 39 

προσυπαχούειν simul audire, cogitatione 

addere 131,2 163,23 186,21 300,936 

προσφυής (opp. ἀλλότριος) 163,8.32 164, 

11 — προσφυῶς 193, 13 

πρότασις τοῦ προβλήματος 115,28 μεγίστη 

τῶν τριῶν 194, 22 μείξων, ἐλάττων 81, 39 

314,91 μεριχκή͵ 5,8 306,23 
προτείνειν 1. q. προτίϑεσθαι 101, 2 τὴν ζή- 

τησιν 279,25 ἀπὸρίαν 158,11 100,80 

εἰς σχέψιν 223,4 
προτερεύειν 110,5 263, 2. 3. 18 sq. 
πρότερος. πρῶτος. αἱ τοῦ προτέρου ἔννοιαι 

963,6 sq. τὸ πρότερον (opp. τὸ τελειότερον) 

δυνάμει D,10 ἡ προτέρα ἐντελέχεια 94. 18 

- πρῶτα αἴτια {. 25 cf. 124,19 χινη- 

τιχά 94,95 εἴδη 67,10 πρῶται οὐσίαι 

92,90 πρώτη ψυχή 115,21 πρώτη φιλο- 

σοφία 2,33 124,15 

dist. φυσιχός, μαϑηματικός, τεχνίτης 29, 

πρῶτος φιλόσοφος 

19.16 — τὰ φύσει πρῶτα opp. ὡς πρὸς 

ἡμᾶς 181,31 — ἐν οἷς τὸ πρῶτον xoi 

δεύτερον 107, V --- πρῶτον (μῆχος, πλάτος. 

βάϑος) expl. 28,94 --- πρῶτα νοήματα 

expl. 286,9 sq. --- πρώτιστος ὅρος 100, 

21 249,21 πρώτιστα αἴτια 124,22 πρω- 

τίστη οὐσία 229, 12 πρώτιστα νοήματα 

286,16 τὰ πρώτιστα 29,11. 31 34,23 

286, 11 — πρώτως 82, 31 91, 31 et saepe 

προὐφίστασϑαι 63, 12 

*xpogavcáteodat 292, 18. 30 

πρωτοπαϑής 142,9 
πρωτότυπος. τὰ πρωτότυπα 225,10 opp. 

εἰχόνες 219, 81 

πυγολαμιπίς 135, 20 

πῦρ τὸ στοιχειῶδες dist. τὸ xaucctxóv 114, 

90 119,81 

*xopetoc 113,7 134,6 920,19.15.11 827, 

32 328,16 

ῥαπτιχή (τέχνη) 60, 40 

ῥεῖν. ἔξω ῥέοντα opp. εἰς ἑαυτὰ ἐπιφερόμενα 

67,11.19 --- ψυχὴ ἔξω (εἰς τὸ ἔξω, εἰς 

τὰ σῴματα) ῥέουσα (ῥεύσασα, ῥυεῖσα) 19,9 

I INDEX 

223, 33. 88 228, 4 236,20 284,1 920,11 
ς νοῦς 225,275 236,29 

ῥέπειν. ἡ ψυχὴ ἔξω (εἰς τὸ ἔξω, εἰς σώματα, 

πρὸς σῶμα) ῥέπει 4, 8 6,8 20,94 61,3 

(4,98 ἔξω αὑτῆς ῥέψασα 19,18 — κατὰ 

τὴν ῥέπουσαν (πρὸς σῶμα) νεῦσιν 101, 22 

ῥῆμα. ῥήματα i. 4. λόγοι 11, 13 313, 5 all. 

— ῥῆμα ἐνεργητιχόν 192,1 

δητός. τὸ ῥητόν, τὰ ῥητά i. q. τὰ λεγόμενα 

94, 28 140, 25 141,3 240,6 242,4 262, 
14 300, 33 all. 

διζοῦν. ἐρριζωμένα (xà φυτά) 320, 21 χατὰ 

τὸ συμφυῶς ἐρριζωμένον 316,938 ᾿ 

ξῶσῖς 112, 26 

πίξειν 148,34 

of. ἡ ἔξω, ἡ πρὸς τὰ δεύτερα pof, 223, 33. 
--- 

ῥοπή εἰς γένεσιν 6, 14 εἰς (πρὸς) σῶμα 9:1 

17,12 18,92 25,5 cic τὰ δεύτερα 5,18 

εἰς τὰ χείρω 44,18 ἡ ἔξω ῥοπή 6,3 

105,9 125,28 ἡἣ ἔξω προϊοῦσα 88,14 

— ῥοπή coni. νεῦσις 49, 10. 11 16,8 

coni. χλίσις 246,9 — μέσαι (seil. Bap5- 

τητος καὶ χουφότητος) ῥοπαί 159, 13 

ῥυϑμίζειν. ῥυϑμίζεσϑαι coni. συνεϑίζεσϑαι 
308,14 τινὰ ῥυϑμόν ibid. 17 

δύσις. γραμμὴ ῥύσις σημείου 62, 12 --- ῥύσις 

τοῦ προελϑόντος νοῦ 298,91 

σάρξ expl. 197, 16 

σεληναῖον φῶς 129,30 

τὰ ὑπὸ σελήνην ἁπλᾶ 326,12 

σημαίνειν intrans. 100,10. τὰ σημαινόμενα 
significationes 39, 11 

σημαντιχός τινος 40,86 98,23 99,8 130,1 

282,98 9817,11 288,22 --- χατὰ σημαν- 
τικήν τινα ὁρμήν 150,2  xaxà φαντασίαν 

σημαντιχήν 148, 25 

σχέψις expl. 109, 14 

σχοπός (πραγματείας, τῶν ῥητῶν, τοῦ mpo- 

χειμένου) 1,22 cf. 112,4 11,15 111,1 

236,8 283,23 300,33 σχοπός ἐστί τινι 

82,19 χατὰ τὸν [Πλάτωνος σχοπόν 50,6 

σχοπὸν ϑέσϑαι 291,298 ὁ σχοπὸς τέταται 

πρός τι 181,18 cf. 61,25 

σχορπίζειν 140,35 

σχορπισμός 140,35 141,2 
σχοτίζειν 188,15 134, 25 

σκώληξ 295,4 ' 

Gen. 
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στάσιμος. τὸ στάσιμον Opp. ἡ κίνησις 41, 

90 
στάσις. ἡ κατὰ τὸ εἶδος στάσις 165,4 ἐν 

στάσει coni. ἐν πέρατι 46, 20 

στεῖρος. τὰ στεῖρα 110,21 

στέλεχος 112, 80 

στερεός. τὸ στερεὸν τοῦτο σῶμα opp. λεπτο- 

μερέστερον 106, 24 
στερητικός. στερητικαὶ φύσεις 208, 11 — 

στερητιχῶς ἐνεργεῖν 251,10 

στηρίξζειν. (τὰ εἴδη) ἀνέχοντα καὶ στηρί- 
ζοντα ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὕλην 155,15 

στοιχεῖον. στοιχεῖα ἑκάστου γένους expl. 

68, 31 
στοιχειώδης. στοιχειώδεις ἀρχαί 29, 34. 36 

89, 94 στ. αἴτια 232, στ. οἰχειότης opp. 

εἰδητικὴ καὶ ἀρχική (2, 19 81,8 

στροφή (τῆς ψυχῆς) ἡ περὶ σῶμα 119, 14 

ἡ ἔξω 214, 14 ἡ εἰς ἑαυτόν (τοῦ νοῦ) 238, 
28 248,21 

συγχατάϑεσις 90, 17 201,99 206,39 901,3 

210, 14. 27 211,1 

συγχατατίϑεσθαι 90,18 205,8 296,34 

291, 28 

συγχεφαλαίωσις 316,8 

συγχρίνειν. τὸ αἰσϑητήριον συγχρίνεται opp. 

διαχρίνεται 38, 15 45, 22 

σύγχυσις 206,1 
συλλογιστιχὸς σύνδεσμος 181,1 
συμβαίνειν. συμβεβηχὸς ὡς σὺν ἄλλῳ βε- 

βηχός 10,14 συμβεβηκότα καϑ᾽ ἕαυτά 

14,30 15,1 χατὰ ἄλλην συμβεβηκυῖαν 

χατηγορίαν 38, 33 

sop oA óc 40,3 

σύμβολον 40, 16 
συμμεταλαμβάνειν τινός 143, 32 

συμπαρατείνεσϑαι 45,8 

συμπερασματικὸς σύνδεσμος 181,2. 31 — 

συμπερασματιχῶς 315, 92 

συμπίπτειν expl. 184,25 

συμπλέχειν 16,20 18,3 57,33 58,1 14, 
82 --- συμπεπλεγμένως τινί 53,4 

συμπλοχή 18,2 40, 24 all. 
συμπληροῦν. συμπληροῦσϑαι ἀπό τινος (Ex 

τινος) constare, confici ex 21. 88 506,16 

10, 18 190, 19. 21. 31 
συμπλήρωσις 40,28 

συμπληρωτιχός τινος 190, 32 
συμπτύσσειν 1. q. συναιρεῖν 42,7 44,34 — 

συνεπτυγμένως 42, 9 

σύμπτωμα 319,12 

συνδρομὴ 901 

συμφυή ς. συμφυὲς πνεῦμα 145,8 o. ἀχοῇ ἀήρ 

143,28 144.8. 1.28 sq. 145,26 συμφυὴς 

οὐσίᾳ ἐνέργεια 240, 9 συμφυὴς πρός τι 

ὕπαρξις 208, 29 --- συμφυής opp. ἀλλό- 

τρίος 161,11 ορρ. ἐπίχτητος 130, 14 

opp. ἐπεισοδιώδης δύ, 4 --- συμφυῶς συν- 

ἅπτεσθαι 281, ὃ ἑνίζειν 284,1 συμφυῶς 

opp. ἐπιχτήτως 59,26 68,20 87,31 opp. 

δι᾿ ἑτερότητος 258, 31 

συμφύρειν. ἡ χρίσις τοῖς πάϑεσι συμφύρεται 

151,40 sq. παϑητιχὰ εἴδη, ὡς ἐν τῇ γε- 
νέσει συμπεφυρμένα 131, 1 

σύμφυσις οὐσιώδης 53,1 16, 29 ἀχώριστος 

19,93 χατὰ σύμφυσιν coni. συνέχειαν 114. 

15 

συμφωνία. συμφωνίαν τοῦ ὀξέος xoi βαρέος 

quo modo Plato effiei velit 141, 9 sqq. 

συναγωγός. 

dist. τὸ μνημονικόν 206, 1 

συναιρεῖν τὴν ἐνέργειαν εἰς τὴν οὐσίαν 48, 

' ' ΓΝ , 

τὸ συναγωγὸν τῶν χαϑόλου 

18 88,8 συναιρεῖν ἀμερῶς xal ἐν ἀμερεῖ τὸ 

γνωστόν 44, 14 sq... τὸν συλλογισμόν 46,34 

συναίρεσις ἡ εἰς τὸ ἀμέριστον 6, 06 τῶν 

γνώσεων, νοήσεων 47, 23. 25 

συναισϑάνεσθϑαι 180. 8 172,92 189, 24 

197,21 290,5 
συναίσϑησις 1,20 185,1 151,6 117,32 

181,23 188,4 189,25.2'1 211,11 299,35 
συναίτιος Opp. ἁπλῶς xol χυρίως αἴτιος 

{901} Ὁ 

Ἐσυναμυδροῦν 294,1 
συναναιρεῖν 328, 33 329,2 

συναναφέρειν 182,23 185,23. 186, 22 

συναναφύρεσϑαι 243, 25 

συναποχαϑίστασθαι 211,13 

συναπτιχὸς σύνδεσμος 223, 21 

συναρμογή 211,91 opp. ἀναρμοστία 285, 

91 
συναρτᾶν 19,8 90,6 149,28 

συνάρτησις 79,8 : 

συναύξησις 114, 14 

συναφή 61,16 76,9 79, 14 84,21 99,33 

124, 26 163, 14. 219, 2 231, 34 249, 29 

σύνδεσμος συναπτιχός 229,21 διαζευχτιχός 

909, 1. 2 παρασυναπτιχός 214,31 αἰτιο- 

λογιχός 231,6 ὑποϑετικός 180,18 συλλο- 

γιστιχός 181,1 συμπερασματιχός 181,2. 

81 παραπληρωματιχός 181,1 

συνδιατίϑεσθαι 60,27 214,1 

συνδρομι.ἣ τῶν διαφόρων αἰσϑήσεων 154,29 sq. 

185, 12. 16. 84 186,21 



902 σύνδρομός 

σύνδρομιός τινι 220,32 200,80 coni. μόνιμος 

15, 80 
συνειδοποιεῖν 142,14 

συνεχτιχός 10,1 56,31 18,35 sq. 112,35 

coni. σωστιχός 50, 33 

συνεργεῖν opp. ἐπαχολουϑεῖν 16, 25 45,59 

Ἐσυνετιχῶς 166,5 

συνέχειν expl. 10, 34 

συνεχίζεσθαι 98, 84 

σύνϑεσις expl 54,18 ἡ xarà παράϑεσιν 

opp. μῖξις 55,3 
σύνϑετος οὐσία 83,16 86, 1 289,18 ὁ σύν- 

ϑετος ἄνϑρωπος 245,35 ἡμεῖς οἱ σύνϑετοι 
145, 80 sq. — τὸ σύνϑετον, τὰ σύνϑετα 

9, 13 13,13 34, 34. 104,8 111,9. 18. — 
συνϑέτως coni. κατὰ μέϑεξιν 92, i 

συννεύειν εἰς ἑαυτό 181, 85 εἴς τι opp. 

προϊέναι ἀπό τινος 210, 21 

σύννευσις εἴς τι 108,4 229, 12 273,33 

συνοπτιχῶς. συνοπτικώτερον 246, 20 

συνουσιοῦσϑαι 49, 33 83,36 81,9 

συνοχὴ ἀμέριστος 252, 36 
συνοψίξειν. συνωψισμένως 303, 24 

συντάσσειν. ἕως ἂν συντάσσηται (3j ψυχὴ 

τῷ σώματι) 61,3 

συντείνειν τὸν ἀχροατήν 6,20 τοὺς φιλο- 

ϑεάμονας 9, 18 
συντρέχειν opp. διαφέρειν 6, 21 108, 35 

συντρέχειν εἰς ταὐτόν 09. 81] opp. χεχω- 

ρίσϑαι 10, 2 συντρέχειν (τῷ ὑποχειμένῳ) 

dist. ταὐτὸν εἶναι τῷ λόγῳ 817, 21 235, 24 

dist. ταὐτὸ σημαίνειν 90, 88 sq. 91, 1 — 

συντρέχειν scil. χρόνῳ 212, 4. 6 

συντυποῦν. συντυποῦσϑαι 216,28 

συνυφαίνειν. ἡ Ψυχὴ συνυφανϑεῖσα ἐκ ζωῶν 

18,5 
cuvugíccacdüat 128, 91 
συνώνυμος 91, 20 108, 2 --- συνωνύμως 

98,4 101,4.20 opp. ὁμωνύμως 81, 15 
opp. ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς χαλούμενα "(1,14 

Opp. ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς xai πρὸς ἕν 69,2 sq. 

σύστασις οὐρανία 74, 1 τοῦ ζῴου 80, ὃ 

ἔγχυμος 829, 22 

συστατιχός τινος 144,8 210,35 328,22 

c. ἰδιότητες 40,28 c. διαφοραί opp. διαιρε- 

τικαί 83,1 101,28. 26 o. μεσότης 168,8 

συστέλλειν. 7| ψυχὴ τὴν ἔξω προβολὴν συ- 

στέλλει 48, 16 
σύστοιχος 18,30 19,23 33,91 158,10 

161,6 208,4 221,33 233,1 et saepe — 

συστοίχως ἀντιδιαιρούμενα 82, 28. 21 συ- 

I INDEX 

στοίχως γινώσχειν, νοεῖν 294, 3. 252, 13 

253, 1. 10 256,21 213,16 280,35 all. — 
συστοίχως Opp. χρειττόνως, ὑπερεχόντως 

252,19 251,22 
σφαῖρα. αἱ τῶν πλανήτων σφαῖραι 3,26 

σφαίρας imaginem ab Arist. adhibitam 

expl. 310, 21 sqq. 

σφαῖρος Empedoclis deus 10, 17 

σχέσις αἱ τῶν ἀριϑμῶν πρὸς ἀλλήλους 23, 10 

χατὰ τὴν σχέσιν τὴν πρὸς τὰ ἔξω 280, 22 

σχέσις opp. οὐσία 53,11 opp. λόγος 195, 

9sq. coni. σύνταξις 60, 51 

σχετιχός. σχετιχοὶ λόγοι 211,11 σχετιχὴ 

ἁρμονία 59, 23 

σχῆμα. συμπλέχει τὸν συλλογισμὸν ἐν δευτέρῳ 

σχήματι 310,12 321,38 sq. 

σωματικόν expl. 303, 9 sq. 

81 5ᾳ. σωματικαὶ ἀρεταί expl. 53, 28 — 

c. σύστασις 04, 10 ἁρμονία 53, 260 ἰδιότης 

168,26 ζωή 162,80 τὰ c. μέρη 95,106 

— τὸ σωματιχόν Opp. τὸ ζωτιχόν 51,13 

σωματοειδὴς οὐσία 290,4 σ. ζωαί 281, 

21 ἐνέργειαι 103, 7 πεῖσις 228,86 ὄρεξις 

295, 14 γνῶσις (i. e. αἴσϑησις, φαντασία) 

45,299 127,10 290,21 --- σωματοειδεστάτη 

ζωή (i. e. φυτιχή) 99,26 αἴσϑησις (i. e. 

ἁφή) 100,13 σωματοειδεστέρα (coni. πα- 

ϑητικωτέρα) αἴσϑησις 10,1. ὅ. 7. 22 
σωστιχός. τὸ ἀγαϑὸν σωστικόν 318, 80. 84 

- σωστιχῶς ἐνεργεῖν 115, 11 

σώφρων (opp. ἀχόλαστος) 296, 11 

, 
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τάσις i.q. ῥοπή. ἡ ἔξω τάσις 234,18. 290,10 

τείνειν. τείνεσϑαι pertinere. tendere ad ὃ 

σχοπὸς τέταται 61,25 187,18 ἡ οὐσία 

πρός τι τέταται 120,25 ἡ αἴσϑησις 188, 
15 --- ἔξω τεινομένη ψυχή 91,11 

τελεῖν ὑπό τινα χατηγορίαν 14. 89 

τελειοποιός 129, 22 

τελειότης. τελειότητές εἰσι τὰ εἴδη 130,38 

151, 24 
τελειωτιχός 132, 25. 133,21 243,35 coni. 

ἀποτελεστιχός 239, 20 

τελιχός. τελιχὸν αἴτιον (αἰτία) 20,21 10,30 

103,35 211,20 204,9 τὸ κράτιστον αἴτιον 

τὸ τελιχόν 819. 24 --- τελικῶς 281, 36 

τετραγωνίζειν 91,20 

τεῦξις 110, 36 

τέχνη τί ἐστι 242, 14. 15 — τέχναι ποιητιχκαί 

195; 4 
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τεχνητός 85,1 92, 32. 35 

τεχνίτης dist. φυσιχός 23, 4 sq. 

τεχνοῦν 19, 36 

τοπικχός. χίνησις τοπιχή 36,19 31,9 39,21 

ζωτιχῶς (xa ὁρμήν) τοπιχή 292,7 291, 

33 — τοπιχῶς (opp. ζωτιχῶς) χινεῖν, χι- 

νεῖσϑαι 80.18.22 31,4. 13 39,33 μερίζειν 

διϊστάναι διαιρεῖν Opp. χατὰ τὴν ἰδιότητα 

288, 7. 10. 289, 18 opp. χατὰ δυνάμεις 

299, 11 χωρίζειν 290, 17. 22. 36 

τόπος. τὸ ἐν τόπῳ εἶναι expl. 35, 1 sq. 

τρέπειν i. q. μεταβάλλειν 199, 9 

τρίτος. τρίτον i. 4. Tprerp óptoy 43, 35 

τροπή i. 4. μεταβολή, ἀλλοίωσις 18,33 19, 

13.28 66,30 120,17 121,8 200,17 228, 

18.36 χατὰ τροπήν coni. πάϑος 130,28 

131,8 

τρόπος. 

τὺπος.- 

φανταστιχοὶ τρόποι 205, 28 

τύπῳ expl. 96,11 τύπῳ xai ὑπο- 

γραφιχῶς 91. 81 --- τύποι φανταστιχοί 

(φανταστοῦ 206, 18. 16. 22 sq. 214,4 233, 

10 250,25 213,8 284,12 285,1 
τυποῦν (τὰ φαντάσματα) 208,28 τυποῦν 

coni. μορφοῦν, διαμορφοῦν 213,31 214,9 

216, 26 

τυπωτιχός. τὸ τυπωτιχόν 206,11sq. cf. 

214, 18 

τύψις 140,34 

ὑδάτινος 162,11 178,21 
bOpatoc. τὸ ὑδραῖον 326,13 327,32 398, 

1τ 
δδράργυρος 39,23 

ὕλη ob τόδε τι 88,29 sq. — ὕλη φυσιχή 23, 

18.22 ζωτιχή 83,13 — ὕλη expl. 285, 
11 

ὑλιχός. ὑλιχὴ αἰτία (αἴτιον) 103,35 167,926 

ἀρχή 66, 14 οὐσία 88, 10. 14 δύναμις 

121, 21 συγγένεια, οὐδε ης .06, 23 sq. 

bAxó νοῦς 299, 1 
ὑμνεῖν praedicare 31, 11 61, 14 110, 18 

244, 6. 260, 26. 35 

ὕπαρξις 13,11 83,35 220, 11 924,3 958, 

30 284, 29 312,7 

ὑπάρχειν. ὑπάρχοντα χαϑ᾽ αὑτά 83,96 14, 

35 24,12 

ὑπέχχαυμα 114, 29.31 118,9 

ὑπερβλύζειν ζωάς 246, 38 

ὑπερείδεος. τὰ ὑπερείδεα 28, 23 

Comment. Aristot. XI. Simpl. de Anima. 

ὑποστίζειν 909 

ὑπερζεῖν. τὸ ὑπερζέον πῦρ 114,80 

ὑπερούσιος 260, 28 sq. 

ὑπέρτερος. ὑπερτέρα φιλοσοφία opp. φυσιχή 

1,24 ὑπέρτερος νοῦς 245, 15 81]. — «à 
ὑπέρτερα 260, 39 

ὑπερτίϑεσϑαι differre 51,3 150,30 279, 
23 303,10 

ὑπερφυής. τὰ ὑπερφυῆ opp. φυσιχά 8, 18. 
19 sq. 40, 4 235,3 242,1 

ὑπέρχρονος 258,5 

ὑποβαίνειν τινός, ἀπό (ἔχ) τινος εἴς τι 

inferiorem esse, descendere 95,19 54. 19 

50,7 52,6 62, 1 84,12 — ὑποβεβηχότως 

opp. ἁπλῶς 11,16 

ὑπόβασις 7,21 11,29 19,19 95,99 34,11 " 
39, 10 40, 10 89,28 92, 18 all. 

ὑπογράφειν 13,8 208,5 916,29 269,95. 30 

RR GE coni. τύπος 96,11 

Ln ecudeeues coni. ἐπιπολαίως 15,15 coni. 
τύπῳ τινί 97,39 

ὑπόδειγμα exemplum 91,95 99,36 94,19 

168, 20 

ὑποδοχὴ εἰδῶν, ζωῆς, ψυχῆς 101,37 130,30 

810, 11. 22 

ὑπόϑεσις fundamentum. δεχτιχὴ ὑπόϑεσις 

155,12 --- ἐξ ὑποθέσεως 129, 98 all. 
ge ie 116, 10 σύνδεσμος 180,13 — 

ποϑετιχῶς 175,36 223,91 933,38 
ποκατέρχεσθαι 583, 15 

ὑποκατιέναι 11,90 190,8 

ποχεῖσϑαι. τὸ ὑποχείμενον — grammat. 

subiectum 198, 84 --- τὰ ὑποχείμενα, quae 

generi subiecta sunt 106, 36 101,3 — τῷ 

ὑποχειμένῳ opp. τῷ λόγῳ 6,97 181,1 
300,26 χατὰ τὸ ϑποχδηχενον opp. xad 
αὑτό 154,37 τὸ ὑποχείμενον ὄργανον ᾿ 
opp. ἡ αἰσϑητιχὴ ψυχή 60,19 321,93 
— τὸ (τῇ αἰσϑήσει!) ὑποχείμενον αἰσϑητόν 

196, 19. 56 197, 2 201, 26 

bzoxA(iveaSaí τινι subiectum esse 6,30 

ὑπόληψις expl. 204, 29 sq. 

δόξης ἡ ὑπόληψις 206, 30 
ὑπομνηματιστής 208, 15 

ποπίπτειν sub sensum cadere 191,4 

ὑπόστασις 40,33 59,98 175,4 191,6 — 

ὑποστάσεις οὐσιώδεις 312, 6 
ὑποστατιχός τινος 112,5.9 192,35 915, 

20 249,20 260,32 313,28 318,15 ὑπο- 
στατιχός dist. ποιητιχός 235, 8 sq. 

ὑποστίζειν 250,35 274,16 280,12 296, 21 

500. 36 
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ὑποστρωννύναι. ὑπεστρῶσϑαι i. q. ὑπο- 

χεῖσϑαι 52.16.21 56,3 94, 1 131,33 
133, 10 155,9 156,14 301,34 — - τὸ τῇ 
αἰσϑήσει ὑπεστρωμένον ὄργανον 158, 15 

ὕφεσις 84,14 195,1 240,16 293,18 πρός 

τι 59, 90 102,18 opp. ὑπεροχή 101, 14 

ὑφήγησις 1,20 

ὑφιέναι. ὑφεῖσθαι inferiorem esse 225,24 
982,93 opp. ὑπερῆρϑαι 42, 31 47, 20 — 

ὑφειμένος opp. σύστοιχος 280,32 opp. 

χρείττων 40, 40 305, 18 χαϑ᾽ ὑφειμένην 

ὁμοιότητα opp. ὁμοταγῶς 33,93. 225,9 — 

ὑφειμένως 258,16 opp. κχρειττόνως 82,99 

ὑφιζάνειν 262, 29 πρὸς τὰ δεύτερα 263,96 

ὑφιστάναι. ὑφιστάνειν 21, 92. ϑῦ τὸ ὑπο- 

στῆσαν 11,28 99,82 112, ὃ ὑφίστασθαι 

59, 84 88,12 108, 22 

φαίνεσθαι. τῷ φαινομένῳ προσανέχειν τῶν 

μαϑηματιχῶν 3, 33 

φάναι. φησίν subiecto indefinito 17, 29 

φήσω in refellenda contradietione 17, 

34 41,91 298,10 --- χάλλιον, τὸ ἀλη- 
ϑέστερον φάναι 64, 80 204. 21 all. 

φαντασία τί ἐστιν 208,12 σωματοειδὴς ζωή 

296,19 αἴσθησίς τις 321, 1 — ὕφεσις τῆς 

φαντασίας ἐν τοῖς ζῴοις 298, 21 866. 

φαντασία ἀόριστος opp. διηρϑρωμένη 102,8 

ὡρισμένη. διηρϑρωμένη 103,24 153,22 

dist. ἡ ξιδάσχεσϑαι δυναμένη 292, 84 μνή- 

μῆς μετέχουσα (μνημονευτιχή) 100. 18 

108, 29 λογοειδής 314, 18 βουλευτιχή 

808,21 309,13 314,18 --- κατὰ σημαν- 

τιχὴν φαντασίαν 148, 25 

φαντασιοῦσθαι 103, 24 

φαντασιώδης 190,29 

φάντασμα expl 2601, 18 τοῦ αἰσϑητοῦ τί 

διενήνοχεν 285, 11 sqq. 

φανταστιχός. φαντάστιχὴ Ψυχή 215,30 

ζωή 201,18 ἐνέργεια 88,13 206, 11 209, 

21 ὄργανον 321,14 φανταστιχοί τρόποι 

200, 21 τύποι 214,5 233,10 315,20 — 
τὸ φανταστικόν 290, 15. 293, 28. 26 

τὰ φανταστά 248,8 201. 11 

i. q. χατα- 

φανταστός. 

φάσις dist. χατάφασις 260, 12 

φατιχὴ συμπλοχή 285, 25 

φέρειν. φερόμεναι δόξαι 10, 80 σύγγραμμα 

υμηδὲν ἐφέρετο 31,21 φέρε in afferendis 

exemplis 12,20 16,19 84,94 38,6 51,18 

119, 97 176,38 269,21 314, 29 et saepe 

I INDEX 

φϑάνειν εἴς τι pervenire 325, 10 φϑάνειν 

πρό τινος 146, 9 sq. 

φιλοϑεάμων τῶν ὄντων 9,19 

φιλοσοφία πρώτη 124,15 ἡ περὶ τὰ χω- 

ριστά Opp. ἣ φυσιχή 48, 89. ϑεωρητιχή, 

πραχτιχή 48, 82) ἠθική 19,9 

φρόνησις dist. ἐπιστήμη, ἀληϑὴς δόξα 201, 
20 

φροντίζειν. πεφροντισμένως 1,6 

φυσιχός. quote ὕλη 29, 18. 22 φυσιχοὶ 

λόγοι 18,12 61,21 86,24 dist. εἴδη 312, 
20 φυσιχὰ εἴδη 234, € — ὁ φυσιχός dist. 
διαλεχτιχός 21,11 22, 10.23.28 dist. 
τεχνίτης 23,4 opp. ὁ περὶ τὰ μετὰ τὰ 

φυσιχὰ φιλοσοφῶν 242, 2 sq. 

φύσις expl. 241, 82 χατὰ φύσιν expl. 24,19 

— φύσις dist. οὐσία 8,30 dist. φυχή 

4,15 24,27 52,34 11,26 φύσις ἀρχὴ 
ὡς x«9' ὅ 49,80 ---- φύσει (χατὰ φύσιν) 

opp. πρὸς ἡμᾶς 84,32 90, 29 sq. 

φυσιολόγος i. 4. ὃ φυσιχός 21, 21 80, 29 

φυτιχός. φυτιχὴ ζωή 79,30 108,21. 25 

291,18 ψυχή 12,3 11,21.25 80,29 
81,11 110, 4 116,20all. φυτιχὸν σῶμα 

321, 11. 32 — τὸ φυτικόν 14,5. 19,32. 94 

90, 13sq. 295,12 ---- φυτιχῶς ἐνεργεῖν 

328,9 
φυτόν. ἡ τῶν φυτῶν ψυχή 91,6 sqq. xai 

τὰ φυτὰ ὀρέγεται τοῦ ϑείου 110, 20 sq. 

ὡς τῶν φυτῶν ἔνια τὸ γόνιμον ἔχει 294, 

4054. ἔχει τινὰ αἴσϑησιν 317, 11 54. τὸ 

δυσπαϑὲς χαὶ χϑόνιον τῶν φυτῶν 317,15 

326, 10 
φωνητιχὸς ψόφος 148, 21 

φωτίζειν 129,12. 24. 130,22. 132,10.21 
156, { all. 

φωτιστιχός 13, 30 

φωτοειδής 196, 10 

199,38 133, 4. 98sq. 
329, 10 

χαλᾶν τὸ. χαϑαρῶς ἀμέριστον 42, 33 cf. 50, 7 

τὴν ἁπλότητα 200, V sq. τὴν ἕνωσιν 

62,8 τὴν νόησιν 238,25 — χεχαλασμένη 

μεσότης 02,10 χοινωνία ΟἿ, V. τελειότης 

244. 80 

χαλασμιός coni. ἀνέλιξις (τῆς λογιχῆς οὐσίας) 

42, 30 

χαραχτήρ 18,14 208, 19 

χαραχτηρίζειν 20,23 93,37 165,28 28, 

32. pass. 12, 22 18,9. 12 21226159105 
198, 94 



VERBORUM 

χαραχτηριστιχός τινος 4,29 10, 23 sq. 

19,29 56,36 90,34 164, 20 167,19 — 
ποιοῦ τὸ γαραχτηρίστιχόν 68, 31 

χϑόνιος. τὸ χϑόνιον 83,2 311,15 321,10. 

30 328,15 χϑόνιον σῶμα 321,39 στοι- 

χεῖον 5828, ὃ χϑόνιοι ποιότητες 321, 38 
χιτὼν ὁ χερατοειδὴς λεγόμενος 144, 29 

χρήσιμος. τὸ χρήσιμον d. 4. τὸ χρώμενον 

96, 13 
χρονικὸς μερισμός 89, (6. χρονιχὴ ἀπειρία 

41,8 τὰ yp. μέτρα 299, 31 

χωρητιχός. τὸ χωρητικόν 68, 10 

χωρίζειν. T, χεχωρισμένα expl. 23, 13 sq. 

χωρισμός 10,9 93,11 241,4 

χωριστός. τὸ χωριστὸν τοῦ νοῦ expl. 243, 

1054. χωριστὴ ζωή (ψυχῆς) 4,9 90.9.18 
ψυχή 1,28. τὸ χωριστὸν ψυχῆς 59,31 95, 

6 sq. χωρισταὶ ἐνέργειαι 17,28 102,33 

enumerantur 59,39 60,1sq. χωριστοὶ 

λόγοι 29, τὰ χωριστά 23, 12 cà πῇ χω- 

ριστά (1. e. τὰ μαϑηματιχὰ χαὶ φυσιχὰ εἴδη) 

234, { χωριστὰ τόπῳ 109, 15 — γωριστῶς 

ζῆν 48.111 248,13 281,22 ζωοῦν 1, 
18 16,10 παρεῖναι 13,6 

ψευδοδοξία 122,6 207, 24 

ψόφησις expl. 192, 5 

ψοφητιχός 146,23. 26 

ψόφος. περὶ ψόφου xai ἀχοῆς 119,11sqq. 

ψυχή dist. φύσις 24, 28 52,84 11,26 — ἡ 

Ψυχὴ λόγος τις 96,30 λογιχὴ ἐντελέχεια 

81,14 οὐχ εἶδος 51,19 — κατὰ πλείστους 

τρύπους διαιρεῖται 280,1 566. ἡ ὡς ζῶντος 

ὠχρίασις 900 

χαραχτηριστιχή sive ὁριστιχὴ Ψυχή (opp. 

7| ὡς χινοῦσα xal τῷ ζῶντι χρωμένη) 56, 

36 40,96 81,5 167, 19 all. quae eadem 

dieitur ἡ ζωοῦσα τὸ ὄργανον 126, 7 7, ὡς 

ζωτιχὸν εἰδοποιοῦσα 195. 5 sq. ὀργάνου 

ἐντελέχεια 45,16. ἡ xa^ ἣν χινεῖται (opp. 

ὑφ᾽ ἧς κινεῖται, Ψυχοῦται) τὸ σῶμα 4, 
1154. 57,36 85,16 149, 8054. --- φυτιχὴ 

Ψυχή (11,21.25 80,11 110,7 116,20 

αἰσϑητική 12, 3 225,28 et saepe φαντα- 

στική 215,30 ἐπιϑυμητιχή 41, 20 χινη- 

τιχή τε χαὶ χριτιχή 63,24 sq. — λογιχή 

61,11 95,4sq. 220,16 221,24 222,1 
320, 11 διανοητιχή 249,6 νοητιχή 221, 

31 242,12 opp. παϑητική (5,2 νοερά 
112,5 προαιρετιχή 112,4 sq. πραχτιχὴ 

xai ἠθική 289, 15. — αἱ οὐράνιαι (ϑεῖαι) 

ψυχαί 32, 12 41, 11. 24 

Ψυχικός. ψυχιχὴ οὐσία 61,25 231,91 wv. 

εἶδος 80,33 λόγος 61,22 ζωή 40,17 

ἐνέργεια (ἐνέργειαι) 198, 5 260,6 μόριον 

18,36 νοῦς (opp. ἀληϑής, χρείττων) 243, 

394 245,94 ἀχρότης 245,8 — φψυχιχὴ 

χίνησις Platonis 312, 29 

Ψυχοῦν 12,14. 16 15,9 16, 32 

ψύχωσις 81, 10 

ὠδίνειν. συναίρεσις ὠδίνουσα τὸν μερισμόν 

41, 26 i 
ὡριαῖος 329, 29 

ὦσις expl. 305, 23 

ὥσπερ expl. 323, 95 sqq. 

ὠχρίασις ὅϑεν συμβαίνει 305, 29 
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᾿Αλέξανδρος ὃ ἐξηγητής 50, 97 52, 28 80,4 
90,31 101,18 102,28 118,4 138,5 141, 
16.33 149,29.31 160,11 206,24 230, 
14sqq. 260,1 279,30 284,23 286,6 
302, 28 304, 11 320, 20. 22. 84 

᾿Αλχμαίων Κροτωνιάτης ὦν, [[υϑαγόρειος, τὰς 

δύο συστοιχίας 7) αὐτὸς παραδοὺς τοῖς ITo- 

ϑαγορείοις ἢ παρ᾽ ἐκείνων λαβών 92, ὃ 546. 

᾿Αναξαγόρας τῆς χινήσεως τὸν νοῦν αἰτιᾶται 

26, 91 
25,8 
χαὶ νοῦν ἄγει 21,18 

οὐ σαφῶς ψυχὴν λέγει τὸν νοῦν 

οὐ παντελῶς εἰς ταὐτὸν ψυχήν τε 

ἀρχὰς (τῆς ψυχῆς 
σωματιχὰς χαὶ ἀσωμάτους) μίξας 30, 29 sq. 

μὴ xad" ὁμοιότητα ἡγούμενος γίνεσϑαι τὴν 

γνῶσιν 89, 16 sqq» φυλάττει ἀμιγῆ πρὸς 

τὰς ὁμοιομερείας τὸν νοῦν 226, 10. ἀπαϑοῦς 

ὄντος τοῦ νοῦ, ὡς χαὶ τῷ Ἀναξαγόρᾳ δοχεῖ 

285, 1 
᾿Αριστοτέλης τὴν ἐπιπολαιοτέραν καὶ οὐ 

πραγματειῴώδη γνῶσιν λογικὴν χαὶ διαλεχτι- 

χὴν εἴωϑε προσαγορεύειν 21, 19 τὸ φαινό- 

μενον ἀεὶ εἰωϑὼς ἱστορεῖν καὶ τὰ ὀνόματα 

χατὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήϑειαν ἐκδέχεσθαι 
εἴωϑεν 28,12 --- τὰ πράγματα ὡσαύτως 

νοεῖ τῷ Πλάτωνι, ὀνομάζει δὲ οὐχ ὡσαύ- 

τως 98,10 -- μόνην τὴν σωματοειδῇ ὀνο- 

μάζων χίνησιν 25,23 --- ἀριῦμόν τε τὸ 
μεριστὸν ἀχούων πλῆϑος xal χίνησιν τὴν 

χατὰ συνέχειαν προϊοῦσαν 02, 11 ἐπὶ τῆς 

τῶν μεριστῶν ἐνεργείας τῷ τῆς χινήσεως 

χρώμενος ὀνόματι 812, 25 ἀκίνητον xa- 
λῶν τὴν ψυχικὴν οὐσίαν 912,90 τῇ ὃυ- 

νάμει οὐ πάνυ ἐπὶ τῆς ἀμερίστου χρῆται 

οὐσίας 102, 19 ὅταν μεριστὸν τὸ εἰδο- 

ποιούμενον ἢ. φυλάττεται τὴν ὁμωνυμίαν 

(τῷ εἴδε) 221,22 ὥσπερ ὁ ᾿Αριστοτέλης 

NOMINUM 

εἴωϑε διορίζειν (τὸ ἕν μὲν τῷ bmoxetpévo 
τῷ δὲ λόγῳ πολλὰ εἶναι) 210, 80 εἰωϑὼς 

ἀχώριστα χαλεῖν τῷ μεγέϑει οὔτε τὰ συνε- 

χοῦς μόρια οὔτε ἔτι μᾶλλον τὰ ἐφαπτόμενα 

904, 22 ἐν ἀφαιρέσει ὄντα τὰ μαϑηματιχὰ 

εἴωϑε δοξάζειν καὶ λέγειν 299, 1 τὸ μὲν 

τί ἐστι τὴν οὐσίαν τῷ "A. εἴωϑε σημαίνειν, 
τὸ δὲ τί ἦν εἶναι τὸ εἶδος 261, 9 τὸ τοιόνδε 

εἴωϑε τῷ καϑόλου ἀπονέμειν 914,26 ἁπαν- 

ταχοῦ ὁ À. ἐπὶ τῶν ἁπλῶν νοημάτων xal 
λέξεων τῷ τῆς φάσεως χρῆται ὀνόματι 
260,9 τὰ ἐξηρῃμένα xal ὑπερφυῆ αἴτια 

οὐ ποιητιχὰ ὑπ᾽ Αριστοτέλους λέγεται 235,4 

— μηδαμοῦ αἴσϑησιν ἐπὶ τῶν οὐρανίων 

προσιέμενος 320,92 οἵ. 818,18 τὸ τῆς 

φαντασίας ὄνομα πολλαχοῦ οὐχ ἐπὶ τῆς 

ὡρισμένης μόνης φέρων ἀλλὰ xai ἐπὶ τῆς 

διδάσχεσϑαι δυναμένης 292, 32. τὸ τοῦ νοῦ 

ὄνομα ἐπὶ πᾶσαν διατείνων τὴν λογικὴν 

ζωήν 280,21 cf. 220, 38 sqq. 
AptococcÀtxóc. οὐ δεῖ τῇ "AptstoteÀuxT 

ἐπερείδεσθαι ἱστορίᾳ 26, 14 ᾿Δριστοτελιχὸν 
ῥητόν 196, 90 all. 

᾿Ἀττιχός 156, 28 

Βοηϑός, (οἰόμενος) τὴν ψυχὴν ὥσπερ τὴν ἐμ.- 
Ψυχίαν ἀϑάνατον μὲν εἶναι ὡς αὐτὴν μὴ 
ὑπομένουσαν τὸν ϑάνατον ἐπιόντα, ἐξιστα- 

μένην δὲ ἐπιόντος ἐκείνου τῷ ζῶντι ἀπόλ- 

λυσϑαι 241,24 

Δημόκριτος ἄτομα ὑποτιϑέμενος μικρὰ ἄττα 
σωμάτια 25, 30. μιᾶς οὐσίας ὄντα ἅπαντα, 

μεγέϑει δὲ καὶ σχήματι ἀλλήλων διαφέροντα 
20,1 οὐδὲ τοῖς κατὰ Δ. σφαιρίοις, ἐξ ὧν 

ἡ Ψυχή, πρὸς ἄλληλά τίς ἐστι κατ᾽ οὐσίαν 

διαφορὰ πλὴν ϑέσις 64,15 πότερον ὁ Δ. 

ἀπὸ σωμάτων ἐγέννησε τὴν ζωήν, ἣ ἐν- 
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δειχτικῶς τὴν νοερὰν ἐβούλετο δηλοῦν διὰ 

τῆς σφαίρας οὐσίαν, οὐχ ἔχομεν ἀποφήνασθαι 
20, 12.160 τὴν ἀχινησίαν τῶν ἀτόμων οὐχ 

ὑπετίϑεντο οἱ περὶ Δημόχριτον 39,29. σαφῶς 

σωματιχὴν χίνησιν τῇ ψυχῇ ἀποδιδούς 25, 

26 τὸ ἀδιάφορον τῶν δοξῶν τῆς τε Δημο- 

χρίτου καὶ τῆς Ξενοχράτους 62, 91 64,1 546. 

ὑπὸ τῶν περὶ Δημόχριτον καὶ τὸ δυνάμει 

αἰσϑητὸν ἠξιοῦτο ἐν τῷ αἰσϑητιχῷ ὑφί- 
στασϑαι 198,28 --- ἐπαινεῖται ὁ Ἵ)μηρος 

ὑπὸ Δημοχρίτου 21,6.12 Democriti nomen 
v. praeterea 99,19. 29 131,1 

Δημοχρίτειος. τῶν Δημοχριτείων σφαιρίων 

ἕχαστον 04,19 (7 Ψυχὴ κινεῖ) τῷ τοπιχῶς 

χινεῖσϑαι χατὰ τὰς Δημοχριτείους ὑποϑέσεις 

39, 33 
Διογένης. τὰ περὶ Διογένους ἱστορημένα 31, 

21 
Ἐμπεδοκλῆς φιλίαν καὶ νεῖχος λέγει τὰ χι- 

νοῦντα 25,9 μίξας ἀρχάς (τῆς ψυχῆς σω- 

ματιχκὰς καὶ ἀσωμάτους) 30,30 ἐχ τῶν 

τεττάρων αὐτὴν ὑφιστάνει στοιχείων χαὶ 
ἐκ τῶν δύο κινητικῶν ἀρχῶν 2,94 cf. 

282,91 οὐ σαφῶς διορίζει τὸ ἐπιγινόμενον 

τῆς ζωῆς εἶδος ἀπὸ τοῦ τῆς μίξεως τῶν 

στοιχείων λόγου 56,2 ὡς συναίτια τὰ 

στοιχεῖα τῆς τροφῆς αἰτιώμενος 113,4 cf. 

112, 25 ἐν ταῖς αἰσϑήσεσιν αὐταῖς τὰ στοι- 

γεῖα τίϑεται 118, 9 σφαῖρος ὃν ϑεὸν ὑμνεῖ 
10, 11 οἵ..08,2 τὰ φυτὰ λογικαῖς ψυχαῖς 

foot 12,9 Empedoclis versus (vv. 199. 

99054. St.) explicat 68, 4 202, 25 

Ἡράκλειτος, ἐν μεταβολῇ συνεχεῖ τὰ ὄντα 
ὑποτιϑέμενος 91, 82 περὶ Ἡραχλείτου συλ- 

λογιζομένῳ ἔοικεν (ὃ ̓ Αριστοτέλης) 31, 21 

Θαλῆς ἐτίϑετο μὲν ὕδωρ τὸ στοιχεῖον, ἀλλὰ 

σωμάτων, καὶ οὐχὶ τὴν ψυχὴν πάντως 

σῶμα ᾧετο 92,16 54. cf. 91,24544ᾳ. πάντα 

πλήρη ϑεῶν εἶναι ὠήϑη τῷ μεμῖχϑαι αὐτούς 
19,22 sq. μηδὲν αὐτοῦ ἐφέρετο σύγγραμμα 

31,21 
Θεμίστιος (p. 124, 22 Sp.) 151, 14 

Θεόφραστος ἐν τοῖς ἰδίοις Φυσιχοῖς ἀπορεῖ 
τὴν ἐν ἀνϑρώποις φαντασίαν πότερον λογιχὴν 

ἢ ἄλογον ϑετέον 286,31 sq. cf. 136,29 

Ἰάμβλιχος ὃ μέγας 114,99 6 ἄριστος τῆς 

ἀχηϑείας χριτής l, ll ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ 

περὶ ψυχῆς συγγράμμασιν 1, 19 cf. 240, 81 

ἐκ τῶν Ἰαμβλίχου εἰς τὸν Τίμαιον ὑπομνη- 
μάτων 193,35 Ἰάμβλιχος ἐν τῇ ἀλόγῳ ζωῇ 
τάττει τὴν δόξαν 809, 86 Ἰαμβλίχου περὶ 

τοῦ νοῦ ϑεωρία 217,21 — V. praeterea 

6,16 49,31 89,33 187,5 214, 19 313, 
2. 6 sq. ΤΡ. 

Ἵππων, ὃν καὶ ἄϑεον γενέσϑαι ἱστοροῦσιν, ὅϑεν 

χαὶ ἐν τῇ Μετὰ τὰ φυσιχὰ οὐχ ἀξιοῖ συν- 

τάττειν αὐτὸν τοῖς φυσιχοῖς 92, l' sqq. 

Κριτίας ὁ τὸ αἷμα τὴν ψυχὴν ϑέμενος, εἴτε 

ὁ τῶν τριάχοντα γενόμενος εἷς εἴτε σοφιστής 
τις, οὐδὲν ἡμῖν διοίσει 32, 22 

Ξενοχράτης ψυχὴν ϑέμενος ἀριϑμόν 10,35 
᾿ἀριϑμὸν αὐτὸν ἑαυτὸν χινοῦντα τὴν ψυχὴν 

ἀπεφήνατο 30,20 cf. 30,4 sqq. 66,2. τὴν 

μεσότητα τῆς ψυχῆς διὰ τῶν ἄχρων ἀμ- 

φοτέρων δηλοῖ 62, ὃ 544ᾳ. V. praeterea 

61, 28.34 - 

Ὅμηρος a Democrito laudatus 27, 6.12 — 
Od. XVIII 130 sqq... interpr. 202, 25 

Ὀρφεὺς τί λέγει ἀναπνοὴν καὶ ἀνέμους 12, 12 

Παρμενίδης τοῖς νοητοῖς οὐδαμῇ φησιν τὸ 

μὴ ὃν ἐνθεωρεῖσθαι 260, 25 

Περιπατητικοί, οἱ ἐκ τοῦ Περιπάτου. τῶν 

II. ἔνιοι φαίνονται τὰ φανταστὰ ὡς ἀνούσια 

πάντῃ ἐξ ἀφαιρέσεως καλοῦντες 2117, 22 
οἴονται ᾿Αριστοτέλην λέγειν πάντα νοῦν μὴ 

ἄνευ φαντασίας ἐνεργεῖν 280,28 cf. 268, 10 

Πλάτων. τὸ αὐτὸ τὴν ἀμέριστον οὐσίαν voi 

τὴν͵ τελείαν ἐνέργειαν τῷ II. δηλοῖ 26, 

25 ἐπὶ πάντων εἴωϑεν ὁμωνύμως τά τε 

εἴδη xal τὰ κατ᾽ αὐτὰ εἰδοποιούμενα προσ- 

αγορεύειν 221, 20 ἀπανταχοῦ ἐπὶ τῶν 

ἁπλῶν νοήσεων τῷ τῆς φάσεως χρῆται 

ὀνόματι 260, 9. — πολλὰ καὶ μαχάρια ϑεω- 

ρήματα περὶ ψυχῆς ὑπὸ Πλάτωνος παρα- 

δέδοται 1,8 οὐσίαν τὴν ψυχὴν λέγει 10, 

38 ἀσωμάτους ἀρχὰς (τῆς ψυχῆς) ϑέμενος 

90,29 ἐνίοτε καὶ ἐπὶ τῆς τῶν ἀμερίστων 

ἐνεργείας τῷ τῆς χινήσεως χρῆται ὀνόματι 

312,26 ἐπὶ τῆς ψυχικῆς ζωῆς τῷ τῆς 

χινήσεως χρῆται ὀνόματι 94,8 cf. 99,8.97 

τὰ μέσα (χινητιχά) xtveiadat πως βούλεται 

25,18 cf. 26,22 ἡἣ ψυχὴ ὡς κινουμένη 

χαὶ ὡς αὐτοχίνητος τῷ ll. παραδέδοται 
312, 15 ef. 98,1 τὴν σωματοειδῆ χίνησιν 

οὐχ ἀξιοῖ ἀχούειν ἐπὶ τῆς ψυχῆς 50, ὅ cf. 
40,23 129,9. οὐ λέγων τὸ βέλτιον τῆς 

χινήσεως ἐπὶ τῆς ψυχῆς 50,29 βέλτιον 

εἶναι τῇ ψυχῇ μηδὲ μετὰ σώματος εἶναι 

ὁμολογεῖ 48, 31 --- τὰ φυτὰ ἔφη οἷον χα- 

ϑεύδουσαν αἴσϑησιν ἔχειν 9117, 19. 15. τοῖς 

ἀιδίοις ζῴοις αἴσϑησιν οὐχ ἀποδίδωσιν 918, 
! 13 τὸ ὀρεχτὸν (λέγει!) εἶναι τὸ ἀγαϑόν 



N 

358 II INDEX NOMINUM 

299, 1 — ᾿Αριστοτέλους πρὸς τὸν Πλάτωνα 

συμφωνία 246, 18 247, 14. v. etiam 98,10 

— ΠΠΙυϑάγορειον ἄνδρα τὸν Típatov ὑπο- 
χρινόμενος 40, 5 — Platonem praeterea 

commemorat 28,8 41,31 Πλάτωνος ἐξη- 

γηταί 1,9 6 τοῦ Πλάτωνος ἄριστος ἐξη- 

γητής (scil. Aristoteles) 245, 12 — ΙΙλα- 

τωνιχῶς 149,5 287,33 302, 26 

Πλούταρχος ὃ φιλόσοφος, ὁ Νεστορίου 21, 
80 50,97 118,9 151,13 160,12 180,13 
186, 2" 193,32 260,1 282,38 292,32 

302, 25 304,9 320, 29 
Πλωτῖνος μένειν τὶ τῆς Ψυχῆς τίϑεται ἀεὶ 

ὡσαύτως xat χαϑαρῶς 6, 12sq. ἡ ἀμέριστος 

τῶν ἀδιαιρέτων νόησις ἀναμάρτητος κατὰ 

τὸν [Πλωτῖνον 250,5 cf. 261, 29 

Πρόκλος ὑποτίϑεται χαταχερματιζόμενα διὰ 

τῶν πόρων ἀλλήλων διϊζέναι (τὸν ἀέρα xol 
τὸ πύρειον φῶς) 134, 7 

Πυϑαγόρειοι συμβολιχῶς εἰωϑότες φιλοσοφεῖν 

40,3 εἰς τοὺς προβλητιχοὺς τῶν τύπων 

ζωτιχοὺς ἀποβλέποντες λόγους οὐσίας ἐτί- 

ὕεντο τὰ μαϑηματιχά 3290, 8. 12. cf. 85,1 

271,2 σημεῖα ὑποτίϑενται ὡς ἀρχοειδῇ 

τῶν διαστάσεων xal αἴτια ὁριστιχά 251, 21 

7| ἁρμονία κατὰ τοὺς [ἰυϑαγορείους οὐσία 

λεγομένη 523,24 --- εἴρηται 7| γῆ χύβος 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 

p. 17, 14 legendum est ἀπορήσοι àv p. 84, 21 legendum esse videtur εἰς (τὴν 

p. 19,3 legendum est τροπήν οὐσίαν» τὴν ἐνέργειαν 

p. 29, 23 legendum est eum cod. D p. 84 n. 29 1. πρώτην xai ὅρον BM 
ἀλλ᾽ «ἐξ ἐχείνων μὲν ὡς ἐξηρημένων p. 85,16 cum cod. P legendum esse vi- 

αἰτίων, ὡς δὲ ἐκ στοιχείων xol ἀχωρίστων — detur πρώτη xal χαϑ’ αὑτὴν 

αἰτίων τῶν ἑχάστοις συστοίχων p. 175, 1 legendum est ἔχῃ 
p. 93,32 legendum esse videtur πρόληψιν p. 9317 n. 10 1. ἐνάργεια V 

p. 66, 31 legendum esse videtur χαϑαρῶς p. 9317 n. 39 1. τροφῇ V 

p. 80n.2 1. τῷ V p. 924, 19. eum BPRV legendum est οὐ 
p. 80 n. 20 1. ἀλλήλαις BM δύναται εἶναι ᾿ 
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